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Загальна інформація про закупівлі в DemoUkrainaDH
Про програму
DemoUkrainaDH - це програма фінансування, створена NEFCO у співпраці з Міністерством регіонального
розвитку, будівництва та міського господарства України за підтримки Швеції та E5P.
Мета програми DemoUkrainaDH - продемонструвати в містах України сучасні технології централізованого
опалення та системи централізованого опалення в поєднанні із впровадженням міжнародної практики
підготовки проєктів, проєктування, закупівлі, впровадження та подальших заходів щодо підвищення
енергоефективних та сталих послуг централізованого опалення.
Програма підтримує розробку сталих та енергоефективних демонстраційних проєктів, що призводить до
економії енергії щонайменше на 30% та значного скорочення викидів CO2.
Мета програми - продемонструвати, як можна модернізувати системи централізованого опалення, щоб
стати енергоефективнішими та орієнтованими на споживачів шляхом фінансування конкретних проєктів.
Мета програми - мати 20 реалізованих демонстраційних проєктів. До 2019 року завершено перші сім
демонстраційних проєктів, інші проєкти знаходяться на стадії впровадження або підготовки до реалізації.
Станом на 2019 рік програма більше не приймає заявки на нові проєкти та зосереджується на
доопрацюванні чинних проєктів.

Практика закупівель
Підприємства централізованого теплопостачання, які беруть участь у програмі, зобов'язані створити групу
реалізації проєкту (ГРП), яка буде відповідати за закупівлі для демонстраційного проєкту. ГРП
допомагають консультанти з ÅF-Industry AB, Швеція.
Договори підпадають під дію Правил закупівель NEFCO, які відповідають міжнародно визнаній практиці та є
законними для України після ратифікації NEFCO, як Міжнародної фінансової установи, Парламентом
України. Закупівлі є відкритими для фірм будь-якої країни за умови, що фірма не має права або забороняє
закупівлі згідно з національним або міжнародним законодавством. Конкретні вимоги до учасників
закупівель визначені у кожному конкретному процесі закупівель.
Інструкції та інші корисні документи можна знайти на веб-сайті NEFCO.

Обсяг закупівель
Закупівля товарів, робіт та послуг для кожного проєкту складається з різних пакетів закупівель. Типові
пакети включають:
• Труби центрального опалення;
•

Індивідуальні теплові пункти (ІТП);

•

Котли та обладнання котелень.

Інші компоненти та допоміжне обладнання, такі як теплові насоси, теплообмінники, насоси з частотними
перетворювачами тощо, можуть бути включені та інтегровані в будь-який із цих типових пакетів закупівель
або придбані окремо.
Конкретне повідомлення про закупівлі для кожного демонстраційного проєкту буде опубліковане на вебсайті www.dh-ukraine.nefco.org у розділі «закупівлі». Оголошення про закупівлі на наші проєкти також
публікуються на:
• веб-сайті NEFCO
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•
•

веб-сайті Sida
веб-сайті Prozorro

Найкраща стратегія не пропускати повідомлення про закупівлі - підписатися на новини сайту.
Ми надсилаємо сповіщення електронною поштою всім підписникам, коли публікуємо нове повідомлення
про закупівлі. Підписка на новини сайту здійснюється через форму підписки внизу будь-якої сторінки на
веб-сайті www.dh-ukraine.nefco.org.

Орієнтовний обсяг закупівель
Загальна вартість закупівель для програми DemoUkrainaDH оцінюється приблизно в 18 млн. євро, з яких
підписано контрактів на суму близько 6 млн. євро до кінця 2019 року. Закупівлі плануються продовжити у
2020-2021 роках.
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