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Україна 

Проект “Підвищення енергоефективності в секторі централізованого 

теплопостачання України” (UDHEEP) 
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1. Це Запрошення до участі у торгах слідує за Загальним повідомленням про 

закупівлі за даним проектом, яке було опубліковано на сайті часопису ООН Development 

Business від 8 вересня 2014 р. 

 

2. Україна отримала Позику від Міжнародного банку реконструкції та розвитку 

(МБРР) у доларах США для фінансування Проекту “Підвищення енергоефективності в 

секторі централізованого теплопостачання України” і планує направити частину грошових 

надходжень від Позики на проведення оплат за контрактом: UDHEEP-KHTM-ICB-19А для 

технічної модернізації (переоснащення) 25 теплових камер з заміною арматур та 

допоміжного обладнання в м.Харків. 

 

3. Комунальне підприємство “Харківські теплові мережі” запрошує правомочних 

учасників подавати запечатані заявки на участь у конкурсних торгах для виконання 

проектування, виготовлення, поставки, монтажу, випробування, доставки, пуско-

налагоджувальних робіт та введення в експлуатацію 25 діючих камер центрального 

теплопостачання (ЦТ) із заміною арматури та допоміжного обладнання в м. Харків 

(“Послуги”). 

 

Торги проводитимуться згідно з процедурами Міжнародних конкурсних торгів відповідно 

до Посібника Світового Банку “Закупівля товарів, робіт і не консультаційних послуг за 

позиками МБРР та кредитами і грантами МАР позичальниками Світового Банку від січня 

2011 року, з поправками від липня 2014 р.” (“Посібник із закупівель”). Торги є відкритими 

для всіх правомочних учасників, визначення яких наведено у Посібнику із закупівель. Крім 

того, слід враховувати пункти 1.6 і 1.7, що визначають політику Світового Банку щодо 

конфлікту інтересів. 

 

4. Кваліфікаційні вимоги до учасників торгів, включаючи учасників спільних 

підприємств, субпідрядників та виробників: 

 

Середньорічний оборот:  

Мінімальний середньорічний оборот в розмірі 7,5 млн. дол. США, розрахований як сума 

підтверджених платежів за поточними та/або завершеним контрактами за останні чотири 

(4) роки до кінцевого терміну подачі пропозицій. 

 

Загальний досвід: 
Досвід виконання контрактів на проектування, поставку та монтаж в якості генерального 

підрядника, члена СП, субпідрядника або головного підрядника як мінімум за останні шість 

(6) років до кінцевого терміну подачі пропозицій, починаючи з 1-го січня 2013 року. 

 

Спеціальний досвід: 

Участь у якості підрядника, генерального підрядника, члена спільного підприємства або 

субпідрядника щонайменше в одному (1) контракті в період з першого січня 2013 року 

вартістю не менше шість мільйонів доларів США (6 000 000 дол.США) або у двох (2) 



контрактах в період з першого січня 2013 року вартістю не менше три мільйони доларів 

США (3 000 000 дол. США), які були успішно і суттєво завершені та є подібні до 

запропонованих послуг з установки та монтажу. Подібність повинна базуватися на розмірі, 

складності, методах/технологіях або інших характеристиках, як описано у Розділі VI 

"Вимоги Замовника".  

 

Для вищезазначених чи інших контрактів, укладених протягом періоду, що починається з 1 

січня 2013 року, мінімальний досвід у наступних основних видах діяльності: 

- будівництво та / або модернізація (реконструкція) теплових камер та колекторів із 

встановленням / заміною насосів, запірної та регулюючої арматури; 

- реалізація елементів системи SCADA на об'єктах ЦТ та / або електроенергії. 

 

Фінансові ресурси: 
Учасник торгів повинен продемонструвати, що він має доступ до або в своєму 

розпорядженні фінансові ресурси, такі як ліквідні активи, вільні матеріальні активи, 

кредитні лінії, а також інші фінансові засоби, відмінні від авансових платежів за 

контрактами, що дозволяють відповідати вимогам:  

(i) рух грошових коштів: дев’ятсот тисяч доларів США (900 000 дол. США); 

(ii) вимоги щодо загального руху грошових коштів і поточних зобов'язань в рамках 

цього контракту. 

 

Історія судових спорів: 
Учасник торгів повинен надати повну інформацію стосовно усіх поточних або минулих 

судових спорів або арбітражів внаслідок виконаних контрактів або контрактів, що 

знаходяться в процесі виконання протягом останніх чотирьох (4) років. 

 

Персонал: 

Учасник торгів повинен продемонструвати, що він має у своєму розпорядженні фахівців на 

ключових посадах, які відповідають кваліфікаційним вимогам встановленим в Україні для 

відповідної посади та відповідають наступним вимогам досвіду: 

 

№ Посада 

Загальний 

досвід 

роботи 

(років) 

Досвід 

подібних 

робіт (років) 

1 Керівник контракту 10 7 

2 Керівник із механіко-монтажних робіт 10 7 

3 Фахівець з монтажу насосного обладнання 10 7 

4 Фахівець із систем SCADA та програмного 

забезпечення  
10 7 

5 Інженер з встановлення, управління та 

автоматизації 
7 5 

6 Інженер-електрик 7 5 

7 Інженер-теплотехнік 7 5 

8 Інженер-будівельник 7 5 

9 Спеціаліст з екологічних і соціальних питань 5 5 

 

Обладнання: 

Учасник торгів повинен продемонструвати, що він має доступ до основного обладнання 

Підрядника, переліченого нижче: 

 



No. Тип та характеристики обладнання Необхідна 

мінімальна 

кількість 

1 Автокран вантажопідйомністю до 20 т 1 

2 Бульдозер мінімальною потужністю 59 кВт 1 

3 Екскаватори потужністю 0,6-0,8 м³ 1 

4 Самоскиди вантажопідйомністю не менше 20 т 1 

5 Вантажні автомобілі вантажопідйомністю не менше 10 т 1 

 

Націнка на вітчизняні товари та / або підрядників не застосовується. 

 

Додаткові відомості зазначені в тендерній документації. 

 

5. Interested eligible bidders may obtain further information from and inspect the bidding 

documents at the following address (1) from 9:00 a.m. to 4:00 p.m. local time. 

 

6. Повний пакет тендерної документації можна придбати після подачі зацікавленими 

учасниками письмової заяви на нищевказану адресу, і сплативши невідшкодовуваний 

внесок в розмірі 205 євро (двісті п’ять євро) або 5 500 грн. (п’ять тисяч п’ятсот українських 

гривень). Усі банківські комісії, пов’язані з банківським платежем, повинні сплачуватись 

зацікавленими учасника торгів. 

 

Документація буде відіслана авіапоштою у разі іноземного учасника, або наземною поштою 

чи кур’єром, у разі вітчизняного учасника, або вона може бути забраною вповноваженою 

особою учасника торгів за адресою (1), вказаною нижче. 

 

7. Положення Запрошення до участі в торгах та Загальних умов контракту є положеннями 

Банківської Стандартної тендерної документації на Закупівлю проектування, поставок і 

встановлення установок, в редакції за квітень 2015 року. 

 

8. Конкурсні пропозиції необхідно доставити за адресою (2) до 11:00 за місцевим часом 

22 листопада 2019 року. Всі конкурсні пропозиції повинні супроводжуватися фінансовою 

гарантією тендерної пропозиції у формі безумовної банківської гарантії, принаймні в 

розмірі 160 000 доларів США (сто шістдесят тисяч доларів США) або еквівалент суми у 

вільно конвертованій валюті. Не дозволяється подавати електронні конкурсні пропозиції. 

Конкурсні пропозиції, які надійшли пізніше зазначеного терміну, будуть відхилені. 

 

9. . Конкурсні пропозиції будуть відкриті в присутності уповноважених представників 

учасників торгів, а також усіх, хто виявить бажання особисто відвідати конкурсні торги за 

вказаною нижче адресою (2) об 11:00 за місцевим часом 22 листопада 2019 року. 

 

10. Адреси, що згадувалися вище, наступні: 

 

Адреса (1): 

Комунальне підприємство “Харківські теплові мережі” 

До уваги: пана Романа Зінченко, керівника Регіональної групи управління проектом 

Адреса: вул. Плеханівська, 117-ч, поверх 4, кімната 50 

Місто: Харків 

Поштовий індекс: 61037 

Країна: Україна 

Tел.: +38 057 7585342 

Факс:  +38 057 7387120 



E-mail: zinchenko.r.e@hts.kh.ua 

 

Адреса (2): 

Комунальне підприємство “Харківські теплові мережі” 

Адреса: вул. Мефодіївська, 11, 3 поверх, офіс 303 

Місто: Харків 

Поштовий індекс: 61037 

Країна: Україна 

 

Банківські рахунки: 

 

Для переказу українських гривень: 

Рахунок UA503518230000002600030002313 в Філії ХОУ 

ПАТ “Державний ощадний банк України” 

МФО: 351823 

ЄДРПОУ: 31557119 

 

Для переказу євро: 

Рахунок: 260039785357 

Банк: ПАТ “Мегабанк” 

Адреса: вул. Алчевських, 30, Харків, 61002, Україна 

SWIFT: DBBK UA 2K 

ЄДРПОУ: 09804119 

 

Банк-кореспондент: 

DeutscheBank AG 

Frankfurt-am-Main, Germany 

SWIFT: DEUT DE FF 

CORRESPONDENT ACCOUNT: 949991410 

 

mailto:zinchenko.r.e@hts.kh.ua

