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Це оновлення повідомлення, яке було раніше опубліковане на сайті НЕФКО в секції закупівлі
(http://www.nefco.org/how_to_work/procurement_notices) 12 Липня 2018 року.
Комунальне виробниче підприємство «Теплоенерго» м. Горішні Плавні використовує кредитні кошти
від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), грантові кошти від Фонду енергоефективності
та екологічного партнерства в Східній Європі (E5P)*, а також власний внесок з боку міста Горішні Плавні
для реалізації проекту централізованого теплопостачання в місті Горішні Плавні - Підвищення
енергоефективності системи централізованого теплопостачання міста Горішні Плавні. Проект, вартість
якого становить 7.72 мільйонів євро, передбачає проведення закупівель наступних товарів, робіт і
послуг котрі ще не були закуплені:
1. Поставка і монтаж котлів працюючих на відновлюваному паливі на основі лушпиння соняшника
загальною потужністю 8-10 МВт.
2. Заміна мереж теплопостачання;
3. Комплексна автоматизована система диспетчерського управління (SCADA).
Очікується, що тендерні процедури за вищевказаними контрактами розпочнуться в 3 кварталі 2019
року.
Контракти за фінансування кредитними коштами НЕФКО, грантовими коштами Фонду E5P і власного
внеску з боку міста Горішні Плавні будуть складені відповідно до Керівництва із закупівель НЕФКО яке
доступне за наступним посиланням:
https://www.nefco.org/wp-content/uploads/2019/04/NEFCO_Procurement-Guidelines_12122013_0.pdf..
Тендер на проведення контрактів за фінансуванням кредитними коштами НЕФКО будуть відкриті для
компаній будь-якої країни світу. Кошти кредиту і гранту не використовуватимуться для здійснення
будь-яких платежів будь-яким фізичним або юридичним особам, а також для оплати імпорту товарів,
якщо такі платежі або імпорт заборонені рішенням Ради безпеки ООН, прийнятого відповідно до
Розділу VII Статуту ООН або відповідно до законів і постанов країни Замовника.
Зацікавленим постачальникам/підрядникам слід звертатися до:
Комунального виробничого підприємства «Теплоенерго» м. Горішні Плавні
Контактна особа:
Павло Сніжко
Адреса вулиці:
Вул.Молодіжна,8

Місто:
Горішні Плавні
Поштовий індекс:
39800
Країна:
Україна
Номер телефону:
+380503082301
Електронна пошта:
kte2013@ukr.net
_______________________________________________________________________________________
*Східноєвропейське партнерство з питань енергоефективності та екології (E5P) – це багатосторонній донорський

фонд у 180 млн євро, який управляється ЄБРР та призначений для сприяння інвестиціям в енергоефективність в
Україні та інших країнах Східної Європи. Фонд був створений за ініціативою уряду Швеції під час її головування у
Європейському Союзі у 2009 році. Фонд E5P доповнює кредити для підвищення енергоефективності, що
надаються такими фінансовими установами, як Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський
інвестиційний банк, німецький державний банк розвитку KfW, НЕФКО і Група Світового банку. Вкладниками E5P
є ЄС та США, а також Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ісландія, Ірландія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща,
Словаччина, Швеція, Швейцарія та Україна.

