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УМОВИ КОНКУРСУ 

 

1. Загальна частина 

В рамках ініціативи «Розумний енергетичний менеджмент в ОТГ» оголошується конкурс на 
закупівлю послуги з проведення енергоаудитів із видачею енергетичних сертифікатів для 
громадських будівель ОТГ, що впроваджується за дорученням Програми «U-LEAD з Європою» 
компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH». Асоціація 
«Енергоефективні міста України» є уповноваженим партнером з реалізації цього компоненту 
ініціативи. 
Закупівля послуг проводиться у вигляді окремих ЛОТІВ, що включають в себе ряд громадських 
будівель в різних населених пунктах одного регіону.  

Загальна очікувана вартість предмету закупівлі:  
ЛОТИ Кількість об'єктів Максимальна вартість послуги, грн. 

ЛОТ 1 10 421 800,00 
ЛОТ 2 10 421 800,00 
ЛОТ 3 6 253 080,00 
ЛОТ 4 7 295 260,00 
ЛОТ 5 9 379 620,00 
ЛОТ 6 8 337 440,00 

Загальна вартість закупівлі, грн. 50 2 109 000,00 

Кінцевий термін надання послуг: 6 грудня 2019 року. 
Детальна інформація щодо наповнення ЛОТІВ та вимоги до надання послуги прописані у Технічному 
завданні (Додаток 1). 
Якщо учасник конкурсу бажає подаватися на більш ніж один ЛОТ, то для кожного ЛОТУ подається 
окрема конкурсна пропозиція. У конкурсній пропозиції потрібно чітко зазначати номер ЛОТУ на який 
вона подається. 
Відповідно до Умов конкурсу учасники повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, які зазначені 
нижче. 
Кожен учасник подає свою пропозицію у належно оформленому вигляді згідно з вказаними нижче 
вимогами. 
Для правильного оформлення пропозиції учасник вивчає Умови конкурсу та додатки до них. 
Неспроможність подати всю інформацію, що зазначена у документації, яка не відповідає вимогам в 
усіх відношеннях, буде віднесена на ризик учасника та спричинить за собою відхилення такої 
пропозиції. 
Відбір здійснюється за процедурою закритого конкурсу відповідно до Технічного завдання  
(Додаток 1). 
Всі повідомлення і заяви замовника т а  учасників, що стосуються проведення процедури закупівлі, 
повинні бути викладені у письмовій формі. 
Витрати учасника, пов'язані з підготовкою та поданням цінової пропозиції не відшкодовуються  
(в тому числі і у разі відміни конкурсу чи визнання конкурсу такими, що не відбувся). 
До вартості цінової пропозиції не включаються витрати, які учасник поніс при підготовці пропозиції. 
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Учасник самостійно несе відповідальність за формування цінової пропозиції, та формує ціни у 
відповідності до вимог чинного законодавства. 

2. Деталі щодо Замовника 

Добровільне об’єднання органів місцевого самоврядування – Асоціація “Енергоефективні міста 
України” розташована за адресою: 79020, Україна, м. Львів, вул. Плетенецького 2, офіс 1, юридична 
особа, створена відповідно до статті 15 Закону України від 21.05.1997 №280/97 “Про місцеве 
самоврядування в Україні”. 

3. Вимоги до постачальників послуг. 

Учасники конкурсу, які подають свої пропозиції повинні бути суб’єктами підприємницької діяльності, 
що зареєстровані у відповідності до Законів України. 
Кваліфікаційні вимоги: 

Досвід виконання (договора оформлені з організацією, яка подає конкурсну пропозицію) протягом 
останніх трьох років (2016-2019 рр.) не менше п′яти енергетичних аудитів та  енергетичних 
сертифікатів для об′єктів бюджетної сфери (школи, садочки, будинки культури та інші). 

Наявність спеціалістів, які мають необхідні знання та досвід, які будуть залучені до надання послуги, 
та які пройшли відповідне навчання і отримали кваліфікаційний атестат на право проведення 
сертифікації енергетичної ефективності та/або кваліфікаційний атестат на право проведення 
обстеження інженерних систем будівель. Додатковою перевагою для спеціалістів будуть інші 
сертифікати, що засвідчують додаткове підвищення кваліфікації. 

4. Подання конкурсної пропозиції 

Всі пропозиції, що відповідають цим Умовам та Технічному завданню (Додаток 1) мають бути 
надіслані поштою (конверт повинен містити 1 паперову і 1 електронну версію пропозиції на 
диску\флешці) на наступну адресу: Асоціація «Енергоефективні міста України» вул. Плетенецького 2, 
офіс 1 м. Львів, 79020, Україна  із позначкою «Пропозиція (назва організації) по ЛОТУ №_____». 
Кінцевий термін отримання Замовником конкурсних пропозицій: до 12:00 години, 27.08.2019 року.  
Конкурсний комітет Проекту не розглядатиме пропозиції, подані із запізненням. 
Учасники конкурсу несуть усю відповідальність за дотримання вимог щодо подання пропозицій. 
Вимоги, щодо подання пропозицій 
Форматування пропозиції: 
• Друковані з одиничним інтервалом на аркушах формату А4. 
• Шрифтом розміру 12, а у таблицях не меншим ніж 10. 
• Конкурсна пропозиція має бути надіслана одним листом. 
• Електронна версія пропозиції має надаватись у MS Word або у форматі PDF  
Мова пропозиції 
Усі документи повинні бути складені українською мовою. 
Валюта пропозиції 
Ціни зазначаються у гривнях. Оцінка конкурсних пропозицій буде здійснюватися у гривнях. 
Конкурсна пропозиція має містити такі складові: 
1. Супровідний лист учасника конкурсу (за взірцем, що у Додатку 2). 
2. Цінова пропозиція1 по кожному ЛОТУ (за взірцем, що у Додатку 3). 
                                                      
1 У разі зацікавлення учасника у наданні послуг за різними ЛОТАМИ, надсилаються окремі цінові пропозиції для окремих 
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3. Календарний план2 по кожному ЛОТУ (за взірцем, що у Додатку 4). 
1. Перелік виконаних енергетичних аудитів та енергетичних сертифікатів для об′єктів бюджетної 

сфери (школи, садочки, будинки культури та інші). Інформація повинна відповідати Таблиці 1 за 
період з 2016 до 2019 року. Потрібно додати копію взірця 1-го енергетичного аудиту, що 
виконаний учасником (може бути лише в електронній формі). 

4. Інформація про наявність спеціалістів, які мають необхідні знання та досвід, і які будуть залучені 
до надання послуги. Відомості подаються у відповідності до таблиці 2. Для вказаних в колонках 5 
та 6 таблиці 2 кваліфікаційних атестатів та свідоцтв (сертифікатів, ін.) потрібно додати їх копії, 
затверджені підписом особи, кому вони видані. 

5. Копія довідки ЄДРПОУ. 
6. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію. 
Копії документів мають бути завірені підписом уповноваженої особи та печаткою (у разі 
використання) організації – учасника конкурсу. 
 
Таблиця 1 
№ 
п/п 

Назва об′єкту 
(область, 
населений 
пункт, назва) 

Вид послуг  
(1 - енергетичний 
аудит,  
2 - енергетичний 
сертифікат,  
3 - обидві) 

Замовник 
(назва організації, 
яка замовляла 
послугу) 

Контактна 
особа 
замовника 
(ПІБ, посада, 
номер 
телефону) 

Період 
виконання  
(місяць, рік) 

…      
 
Таблиця 2 

№ 
п/п 

Прізвище, 
ініціали 

Загальний 
стаж 
роботи 
виконання 
енергетичн
их аудитів 
(роки) 

Кількість 
виконаних 
енергоаудиті
в будівель 

Кваліфікаційний атестат на 
право проведення 
сертифікації енергетичної 
ефективності та/або 
кваліфікаційний атестат на 
право проведення 
обстеження інженерних 
систем будівель 
(серія, номер, ким і коли 
виданий) 

Інші документи 
(свідоцтва, 
сертифікати, ін.), що 
засвідчують 
додаткове 
підвищення 
кваліфікації в сфері 
енергетичного 
обстеження будівель 
(серія, номер, ким і 
коли виданий) 

1 2 3 4 5 6 
…      

 

5. Надання роз'яснень щодо конкурсної документації та внесення змін до неї 

Учасник має право звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо конкурсної документації, 
надіславши запитання на електронну адресу office@enefcities.org.ua до 19.08.2019 року з позначкою 
«Запитання щодо конкурсу по енергоаудитах в ОТГ». 

                                                      
ЛОТІВ із обов′язковим вказанням номера ЛОТУ. 
2 У разі зацікавлення учасника у наданні послуг за різними ЛОТАМИ, надсилаються окремі календарні плани для окремих 
ЛОТІВ із обов′язковим вказанням номера ЛОТУ. 
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Лише письмові відповіді, направлені з офіційної електронної адреси 
Замовника office@enefcities.org.ua вважатимуться офіційними відповідями і розглядатимуться як 
такі під час прийняття і оцінювання пропозицій. 
Будь-які відповіді на запитання в письмовій та/або усній формі, отримані поза офіційними 
каналами зв’язку, у тому числі від працівників та/або інших представників Проекту або інших осіб, не 
можуть розглядатися як офіційні відповіді на запитання щодо подання конкурсних пропозицій. 
Не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій 
замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів учасників внести зміни до 
конкурсної документації та повідомити про зазначені зміни всіх учасників на сайті АЕМУ.  

6. Зміна пропозицій 

Після подання, внесення змін до конкурсної пропозиції не дозволяється. У винятковому випадку на 
запит конкурсного комітету учасник може дати лише пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи її 
суті. 

7. Відхилення конкурсних пропозицій 

Замовник відхиляє конкурсну пропозицію у разі, коли: 
• учасник не відповідає  кваліфікаційним вимогам, що зазначені в Умовах конкурсу чи надав 

неправдиві відомості про себе; 
• конкурсна пропозиція не відповідає Умовам конкурсу; 
• учасник своїми діями намагається вплинути на визначення замовником переможця конкурсу. 

8. Інформація про розгляд пропозицій 

Замовник оцінює та порівнює пропозиції, що не були відхилені і визначені такими, що відповідають 
вимогам конкурсу. 
Відбір організацій буде здійснений на конкурсній основі. Передбачається що конкурсний комітет 
Замовника буде оцінювати всі заявки/пропозиції відповідно до наступних критеріїв: 
 

Критерії оцінювання Максимальний бал 

А. Кваліфікація та досвід організації 20 
В. Кваліфікація поданих енергоаудиторів 30 
С. Термін виконання  10 
D. Ціна 40 
 Загалом 100 

 
Розрахунок кількості балів по критерію D «Ціна» відбувається за формулою: 

К=40*[1-(Ці - Цmin)/Цmах],  
де 40 – максимальна кількість балів по цьому критерію; 
Цmin, Цmах – мінімальна та максимальна ціна, запропоновані учасниками конкурсу;  
Ці – ціна виконання робіт учасника конкурсу, пропозиція якого оцінюється. 
Рішення щодо відбору буде прийматися на основі оцінки пропозиції (підрахунку суми балів) по 
відношенню до інших заявок/пропозицій. 
 

9. Порядок дотримання конфіденційності 
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Інформація про розгляд, оцінку та порівняння конкурсних пропозицій не подається учасникам або 
іншим особам, які офіційно не брали участі у процедурі відбору. 
Будь-які спроби учасника вплинути на оцінювання замовником пропозицій або прийняття рішення 
про вибір переможця призведуть до дискваліфікації учасника, а його пропозиції будуть відхилені. 

10. Пояснення пропозиції 

Замовник має право звернутися до учасників за додатковим роз'ясненням змісту їх конкурсних 
пропозицій з метою полегшення їх розгляду, оцінки та порівняння. 

11. Розкриття конкурсних пропозицій та інформування учасників 

Термін розкриття і оцінки тендерних пропозицій: протягом десяти робочих днів із закінчення терміну 
подачі конкурсних пропозицій. 
Замовник визначає конкурсні пропозиції по ЛОТАХ, що визнані найкращими за результатами оцінки. 
Замовник надсилає переможцю конкурсу повідомлення протягом п'яти календарних днів із дня 
визнання переможця. 
У разі відмови учасника, конкурсну пропозицію якого було визначено найкращою, від підписання 
договору про закупівлю відповідно до вимог конкурсної документації, замовник повторно визначає 
найкращу конкурсну пропозицію з тих, строк дії яких ще не минув, за винятком випадків, коли всі 
конкурсні пропозиції було відхилено.  

12. Термін дії пропозиції 

Конкурсні пропозиції Учасників конкурсу повинні залишатися дійсними не менш ніж шістдесят (60) 
календарних днів після закінчення терміну подання пропозицій. 

13. Обговорення договору 

За результатами проведеного конрурсу з обраними переможцями буде укладено договір на 
закупівлю послуги з проведення енергоаудитів із видачею енергетичних сертифікатів для 
громадських будівель ОТГ. Терміни та умови договору будуть обговорені додатково з відібраними 
Учасниками. 
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Додаток 1 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

на проведення енергетичних аудитів із видачею енергетичних сертифікатів 
 

1. Відомості про об’єкти енергетичного обстеження  

Об′єкти енергетичного обстеження розподілені на 6 ЛОТІВ. 
Перелік об′єктів за ЛОТАМИ наведено в таблицях 1-6. 
По кожному ЛОТУ подається окрема конкурсна пропозиція (тобто кожен учасник може подати 
конкурсну пропозицію мінімум на один ЛОТ або максимум шість пропозицій на всі ЛОТИ). 
Характеристики (загальна площа/об′єм, наявність технічної документації, наявність засобів обліку, 
фото об′єкта та схеми будівлі (за наявності)) об′єктів енергетичного обстеження наведено в окремих 
файлах до кожного ЛОТУ (Додатки 1.1 -1.6). 

Таблиця 1 
Перелік об′єктів ЛОТУ 1 

№ 
п/п 

Область ОТГ Назва об′єкта 

1 Житомирська Баранівська 
Вірлянська філія І-го ступеня  
опорного навчального закладу «Баранівська гімназія» 

2 Житомирська Баранівська Баранівський ліцей №2 ім. Ольги Сябрук 

3 Рівненська Клесівська 
Дошкільно-навчальний заклад № 3 «Веселка» Клесівської 
селищної ради Сарненського району Рівненської області 

4 Рівненська Клесівська 
Карпилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Клесівської 
селищної ради Сарненського району Рівненської області 

5 Волинська Любешівська ЗЗСО «Березичівський ліцей» 

6 Волинська Любешівська 
Заклад загальної середньої освіти «Деревківський ліцей» 
Любешівської селищної ради Волинської області 

7 Житомирська Коростишівська 
Коростишівська гуманітарна гімназія № 5 ім. Т.Г.Шевченка 
Житомирської області 

8 Житомирська Коростишівська ЗДО № 13 
9 Житомирська Радомишльська Комунальний заклад дошкільної освіти №5 «Сонечко» 
10 Житомирська Радомишльська Радомишльський ліцей №1 ім. Т.Г.Шевченка 

 
Таблиця 2 
Перелік об′єктів ЛОТУ 2 

№ 
п/п 

Область ОТГ Назва об′єкта 

1 Чернівецька Сторожинецька Дошкільний навчальний заклад «Сонечко» 
2 Чернівецька Сторожинецька Опорний заклад Сторожинецький ліцей 
3 Івано-Франківська Тлумацька ДНЗ «Дюймовочка» 
4 Івано-Франківська Тлумацька Тлумацька загально-освітня школа І-ІІІ ступенів 

5 Івано-Франківська Делятинська 
КП «Делятинська міська некомерційна лікарня планового 
лікування та реабілітації» Делятинської селищної ради 
об'єднаної територіальної громади 

6 Івано-Франківська Делятинська Зарічанський ліцей імені Володимира Яворського  
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Делятинської селищної ради об'єднаної територіальної 
громади 

7 Рівненська Радивилівська Радивилівський НВК «школа №1-гімназія» 

8 Рівненська Радивилівська 
Підзамчівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Радивилівської міської ради Радивилівського району 
Рівненської області 

9 Рівненська Демидівська Опорний заклад Демидівський ліцей Демидівської 
селищної ради Рівненської області 

10 Рівненська Демидівська Острівська гімназія Демидівської селищної ради 
Рівненської області 

 
Таблиця 3 
Перелік об′єктів ЛОТУ 3 

№ 
п/п 

Область ОТГ Назва об′єкта 

1 Херсонська Каланчацька 
Опорний заклад «Каланчацький заклад повної загальної 
середньої освіти №1 Каланчацької селищної ради 
Херсонської області» 

2 Миколаївська Баштанська Баштанський заклад дошкільної освіти №4 «Дюймовочка» 

3 Миколаївська Казанківська 
Казанківський заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів 
№2 Казанківської селищної ради Казанківського району 
Миколаївської області 

4 Миколаївська Казанківська 
Троїцько-Сафонівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 
ст. 

5 Херсонська Виноградівська 
Брилівський заклад дошкільної освіти ясла – садок 
«Берегиня» Виноградівської сільської ради 

6 Херсонська Виноградівська Виноградівський ЗПЗСО ім.О.М.Соценка 
 
Таблиця 4 
Перелік об′єктів ЛОТУ 4 

№ 
п/п 

Область ОТГ Назва об′єкта 

1 Дніпропетровська Межівська 
Комунальний заклад освіти «Навчально-виховний комплекс 
«Межівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів аграрний 
ліцей-інтернат» Межівської селищної ради» 

2 Дніпропетровська Межівська 
Комунальний заклад «Центральна лікарня Межівської 
селищної ради» 

3 Запорізька Веселівська КДНЗ «Казка» 
4 Запорізька Веселівська КДНЗ «Світлячок» 

5 Запорізька Широківська 
Августинівський заклад загальної середньої освіти 
Широківської сільської ради Запорізького району 
Запорізької області 

6 Запорізька Широківська 
Відраднівський заклад загальної середньої освіти 
Широківської сільської ради Запорізького району 
Запорізької області 

7 Запорізька Гуляйпільська Виконавчий комітет Гуляйпільської міської ради 
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Таблиця 5 
Перелік об′єктів ЛОТУ 5 

№ 
п/п 

Область ОТГ Назва об′єкта 

1 Полтавська Глобинська 
Глобинська гімназія № 1 ім. В.Є.Курченка Глобинської міської 
ради Полтавської області 

2 Полтавська Глобинська 
Глобинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Глобинської міської ради 
Полтавської області 

3 Полтавська Засульська Засульський СБК (будинок культури) 
4 Полтавська Засульська Михнівська ЗОШ I-III ступенів 
5 Сумська Краснопільська Краснопільський ЗДО (ясла – садок) №1 «Малятко» 
6 Сумська Краснопільська Краснопільська гімназія 
7 Полтавська Пирятинська ДНЗ «Пролісок» 
8 Сумська Тростянецька Комунальне некомерційне підприємство «Тростянецький 

центр первинної медичної допомоги» Тростянецької міської 
ради 

9 Сумська Тростянецька Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 
Тростянецької міської ради 

 
Таблиця 6 
Перелік об′єктів ЛОТУ 6 

№ 
п/п 

Область ОТГ Назва об′єкта 

1 Харківська Золочівська 
Комунальний заклад «Івашківський ліцей» Золочівської 
селищноїчё 

2 Харківська Золочівська 
Комунальний заклад «Олександрівський ліцей» Золочівської 
селищної ради 

3 Харківська Мереф'янська КЗ «Мереф’янський будинок культури» 
4 Харківська Мереф'янська КЗ «Мереф’янська ЗОШ І-ІІІ ст. №1» 
5 Луганська Троїцька Троїцький ліцей 
6 Луганська Троїцька Троїцький Центральний Будинок культури 
7 Луганська Білокуракинська Білокуракинська ЗОШ I-III №1 
8 Луганська Білокуракинська Будинок дитячої та юнацької творчості 

2. Термін надання послуг  

Звіти з енергетичних аудитів повинні надсилатися для верифікації по мірі виконання.  
Кінцевий термін виконання 50 % енергетичних аудитів по кожному ЛОТУ: 5 листопада 2019 року.  
Кінцевий термін виконання 100 % енергетичних аудитів по всіх ЛОТАХ: 6 грудня 2019 року.  
Підтвердженням виконання енергетичного аудиту є надсилання Звіту з енергетичного аудиту на 
електронну пошту: office@enefcities.org.ua. 
Після успішної верифікації та погодження звіту з енергетичного аудиту, Виконавець повинен 
протягом п′яти календарних днів надіслати енергетичний сертифікат будівлі. За бажанням, 
енергетичні сертифікати можуть бути надіслані разом із подачею звітів по енергетичних аудитах. 
 

3. Алгоритм виконання завдання  

1. Ідентифікація об’єктів. Збір вихідних даних. 

mailto:office@enefcities.org.ua
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2. Опрацювання та аналіз отриманої інформації: 
2.1. Попередній аналіз існуючого стану зовнішніх огороджувальних конструкцій та визначення їх 

теплотехнічних показників. 
2.2. Попередній аналіз енергетичної ефективності будівель та ефективності роботи інженерних 

систем. 
3. Сканування об’єктів: 
3.1. Натурне обстеження3: 
3.1.1. Зовнішніх огороджувальних конструкцій (зовнішні стіни, дах та/або горищні перекриття, 

підлога та/або перекриття над підвалами, вікна та двері). 
3.1.2. Інженерних систем (опалення, вентиляції, гаряче водопостачання, електропостачання, 

холодного водопостачання). 
3.1.3. Власної котельні, яка забезпечує тепловою енергією лише об′єкт (за наявності). 

3.2. Інструментальне обстеження: 
3.2.1. Тепловізійна зйомка огороджувальних конструкцій та інженерних систем (виконувати за 

сприятливих кліматичних умов). 
3.2.2. Інструментальне обстеження внутрішнього мікроклімату будівель (температура, вологість 

в приміщеннях на момент виконання обстеження). 
3.2.3. Інші види вимірів – за необхідності. 

4. Складання існуючого енергетичного балансу будівель. 
4.1. Проведення теплотехнічного розрахунку та аналізу тепловтрат будівлі. 
4.2. Визначення енергетичного балансу будівлі по виміряному енергоспоживанню та 

енергоспоживанню при нормативних умовам. 
5. Розроблення заходів із поліпшення енергетичних характеристик будівель. 
5.1. Розроблення заходів з підвищення ефективності використання енергоносіїв: 
5.1.1. Визначення заходів по термосанації будівлі (утеплення стін, перекриттів над підвалами, 

дахів та горищних перекриттів, заміна вікон, заміна дверей). 
5.1.2. Розроблення заходів для системи природньої вентиляції та систем механічної вентиляції. 
5.1.3. Розроблення заходів для системи опалення (централізованого або індивідуального 

теплопостачання).  
5.1.4. Розроблення заходів для системи холодного та гарячого водопостачання будівлі.  
5.1.5. Розроблення енергоефективних заходів для системи штучного освітлення будівлі (заміна 

ламп, світильників, пуско-регулювальна апаратура, встановлення засобів автоматизації 
тощо).  

5.1.6. Визначення заходів із впровадження відновлювальних джерел енергії для об′єкта. 
5.2. Визначення фінансових показників, пов’язаних з реалізацією та функціонуванням 

розроблених заходів: 
5.2.1. Визначення показників капітальних інвестицій по кожній групі заходів (САРЕХ). 
5.2.2. Визначення показників поточних операційних витрат (ОРЕХ), пов’язаних з 

функціонуванням заходів після модернізації: витрати на паливо та енергоносії, витрати на 
ремонти та технічне обслуговування тощо. 

5.2.3. Визначення економічних показників (простий період окупності, час виплати, внутрішня 
норма прибутковості, чиста приведена вартість, коефіцієнт чистої приведеної вартості) по 
кожному заходу та по групі заходів в цілому.   

6. Визначення інших показників 
6.1.1. Визначення класу енергоефективності будівлі при базовому рівні енергоспоживання та 

після реалізації заходів. 
6.1.2. Визначення обсягів скорочення викидів парникових газів від впровадження 

запропонованих заходів з енергоефективності (прямі викиди, пов’язані зі спалюванням 
                                                      
3 УВАГА!!! Виїзд на об′єкт має підтверджуватися у Звіті фотофіксацією енергоаудитора/ів на фоні обстежуваного об′єкта. 
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палива та непрямі викиди, пов’язані з генерацією електроенергії, що споживається в 
будівлі). 

7. Оформлення звітів за результатами енергетичного обстеження кожного об’єкта. 
8. Розроблення енергетичних сертифікатів будівель. 

4. Звіт з енергетичного аудиту має включати: 

1. назву спеціалізованої організації, яка виконує енергетичні аудити, її юридичну та фактичну 
адреси, кваліфікаційний атестат енергоаудитора/ів, контактні дані; 

2. назву об′єкта обстеження, Замовника та їх юридичні адреси; 
3. назву звіту із зазначенням об'єкта, на якому впроваджується енергетичний аудит; 
4. назву, номер і дату укладання угоди щодо проведення енергоаудиту між Замовником та 

спеціалізованою організацією; 
5. посаду, прізвище, ініціали, а також особистий підпис керівника спеціалізованої організації, яка 

здійснювала енергетичний аудит та печатку цієї організації (у разі використання); 
6. інформацію про енергоаудиторів, що виконували енергетичне обстеження (прізвище та ім'я, 

сфера спеціалізації (тепло- та (або) електротехнічна частина, економічна частина звіту і 
проведення вимірювань), номер та серію кваліфікаційного сертифікату енергоаудитора/ів, 
особисті підписи енергоаудиторів; 

7. перелік документів, використаних при підготовці звіту з енергетичного аудиту, у т.ч. 
нормативні акти, проектна документація, технічні паспорти, експлікації, плани, креслення, 
тощо; 

8. анотацію, в якій буде вказана інформація про основні результати енергетичного обстеження 
з висновками і переліком рекомендованих до запровадження  енергоефективних заходів, 
витрат на їх реалізацію та термін окупності, а також очікувану економію енергії в розрахунку 
на об'єкт; 

9. загальний опис будівлі та її технічних характеристик (розташування, фото, дата будівництва, 
розміри, в т.ч. загальна та опалювальна площа, загальний та опалювальний об’єм, кількість 
поверхів, матеріали, фізичний стан, інформація про кількість працівників, дітей та відвідувачів 
(у разі доцільності), режим експлуатації, типи та місця встановлених лічильників енергетичних 
ресурсів тощо); 

10.  дані про стіни: конструкція (матеріал прошарків та їх товщина), геометричні та теплотехнічні 
характеристики стін з розподілом за сторонами світу; 

11.  дані про вікна та двері: тип та матеріал рами, геометричні та теплотехнічні характеристики 
вікон з розподілом за сторонами світу; 

12.  дані про дах: тип, конструкція (матеріал прошарків та їх товщина), геометричні та 
теплотехнічні характеристики; 

13.  дані про підлогу: тип, конструкція (матеріал прошарків та їх товщина), геометричні та 
теплотехнічні характеристики; 

14.  дані про систему опалення: тип внутрішньої системи, теплове навантаження (проектне та/або 
нормативне та/або договірне), тип та кількість опалювальних приладів тощо; 

15. дані про власну котельню: вид палива, яке застосовується, потужність та час роботи 
котельного обладнання, типи котлів, наявність засобів обліку (палива, електроенергії, 
холодної води, теплової енергії), режимні карти роботи котлів, розрахунковий температурний 
графік відпуску теплової енергії з котельні, наявність електричного обладнання (насосів, 
димотягів, тощо) та їх технічний стан, опис системи керування котельні; 
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16. дані про довжину, діаметри та спосіб прокладання трубопроводів теплової мережі від 
котельні до об’єкта, а також гідравлічні характеристики (Тиски у подаючому та зворотньому 
трубопроводах, розрахункова витрата теплоносія); 

17.  дані про систему вентиляції в т.ч. природню та механічну (припливну та витяжну), 
нормативне теплове навантаження для потреб вентиляції;  

18.  дані про систему освітлення: типи світильників, кількість ламп у світильнику, потужність ламп, 
світильників, час роботи, питому максимальну та питому усереднену потужність системи 
освітлення; 

19.  дані про інше електрообладнання, потужність та час роботи кожної одиниці обладнання, 
питому максимальну та питому усереднену потужність;  

20. дані про обсяги використання паливо-енергетичних ресурсів (теплова енергія, 
електроенергія, природний газ тощо), холодної води у натуральних показниках за останні 3 
повні роки для кожного місяця року та за рік в цілому, а також базовий рівень споживання 
паливно-енергетичних ресурсів, визначений як усереднене за 3 роки значення обсягів річного 
споживання паливно-енергетичних ресурсів; 

21.  інформацію про дату початку, завершення та тривалість опалювального періоду протягом 3 
останніх повних років, середні температури зовнішнього повітря для кожного місяця протягом 
останніх трьох років, а також відповідну інформацію про кількість градусоднів; 

22.  інформацію про дотримання повітряно-теплового режиму, рівня освітлення, інших вимог 
утримання будівель, що визначені санітарними нормами в галузі організації праці, утримання 
будинків, будівель, споруд; 

23.  інформацію про важливі зміни за останні 3 роки (наприклад, реалізовані заходи з підвищення 
енергоефективності тощо); 

24.  інформацію про рекомендовані до запровадження енергоефективні заходи: 
• назва заходу; 
• короткий опис заходу; 
• оцінка обсягу інвестицій для реалізації заходу з деталізацією основних статей витрат 

(витрати на проектування, основні матеріали та обладнання, витрати на виконання робіт 
та інші витрати) та описом основних припущень (вартість основних матеріалів та 
обладнання, курс іноземних валют на дату виконання оцінки, тощо), а також оцінка 
операційних витрат (у разі наявності; наприклад, на обслуговування обладнання); 

• потенціал енергозбереження в результаті здійснення заходу (з розбивкою на економію 
електроенергії, теплової енергії, природного газу, тощо); 

• економічна оцінка потенціалу енергозбереження (грн. на рік) із розбивкою на типи 
енергоресурсів та інформацією про використані для оцінки припущення щодо вартості 
енергоресурсів; 

• економічні показники (простий період окупності, час виплати, внутрішня норма 
прибутковості, чиста приведена вартість, коефіцієнт чистої приведеної вартості). 

25. інформацію про два альтернативних пакети заходів (максимальний та рекомендований) для 
потенційного фінансування, визначених на основі можливих енергоефективних заходів; 

26. екологічні вигоди (скорочення викидів, в тому числі парникових газів за фактичним сценарієм 
та базовим рівнем); 

27. результати інструментальних обстежень; 
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28. інформацію щодо наявності на об′єктах азбестовмісних матеріалів і інших небезпечних 
матеріалів та пропозиції щодо їх заміни та утилізації. 

5. Перелік нормативних документів, згідно з якими виконуються енергетичні аудити та 
енергетичні сертифікати будівель 

Енергетичні аудити повинні відповідати наступним нормативним документам: 

ДСТУ Б А.2.2-12:2015 Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання 
при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні 

ДСТУ 2155-93. «Енергозбереження. Методи визначення економічної ефективності заходів по 
енергозбереженню» 

ДБН В.2.6-31:2016 Конструкція будинків та споруд. Теплова ізоляція будівель 

ДСТУ 4065-2001 (ANSI/IEEE 739:1995, NEG) Державний стандарт України.   Енергозбереження. 
Енергетичний аудит. Загальні технічні вимоги; 

ДСТУ ISO 50002:2016 Енергетичні аудити. Вимоги та настанови щодо їх проведення; 

ДСТУ Б В.2.2-39:2016 Методи та етапи проведення енергетичного аудиту будівель 

ДБН В.2.2-4:2018 Заклади дошкільної освіти 

ДБН В.2.2-3:2018 Заклади освіти 

ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди» 

ДСТУ Н Б В.1.1-27-2010 «Будівельна кліматологія» 

ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (ГОСТ 26602.1-99) «Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. 
Методи визначення опору теплопередачі»  

ДСТУ Б В.2.6-33:2008. «Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до 
проектування, улаштування та експлуатації» 

ДСТУ Б В.2.6-34:2008 «Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною 
теплоізоляцією. Класифікація і загальні технічні вимоги» 

ДСТУ Б В.2.6-189:2013 «Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель»; 

ДБН В.2.6-220:2017 «Покриття будівель і споруд» 

ДБН В.2.5-28-2006 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення» 

ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування» 

ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі» 

ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. 
Будівництво.» 

ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва» 

КТМ 204 України 244-94 Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на 
опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні. 

ДСТУ Б ЕN 13187:2011 Теплові характеристики будівель. Якісне виявлення теплових відмов в 
огороджувальних конструкціях. Інфрачервоний метод 

Енергетичні сертифікати будівлі повинен відповідати наступним нормативним документам: 

Закон України «Про енергетичну ефективність будівель» 

наказ Мінрегіону від 11.07.2018  №172 «Про затвердження Порядку проведення сертифікації 
енергетичної ефективності та форми енергетичного сертифіката» 
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наказ Мінрегіону від 11.07.2018  №169 «Про затвердження Методики визначення енергетичної 
ефективності будівель» 

наказ Мінрегіону від 11.07.2018  №172 «Про затвердження Порядку проведення сертифікації 
енергетичної ефективності та форми енергетичного сертифіката» 

наказ Мінрегіону 11.07.2018  №173 «Про затвердження Методики обстеження інженерних систем 
будівлі». 

6.  Форма передачі звітів з енергетичних аудитів та енергетичних сертифікатів 

За результатом надання послуги Виконавець передає Замовнику по два друкованих екземпляри 
Звіту з енергетичного аудиту та енергетичного сертифікату для кожного об′єкта. 



 

 Додаток 2 
 
 

 Конкурсній комісії ініціативи  
«Розумний енергетичний менеджмент в ОТГ» 

 

 

Супровідний лист до конкурсної пропозиції по ЛОТУ №_______ 
 
Подаємо на участь у конкурсі на закупівлю послуг проведення енергоаудитів із видачею енергетичних 
сертифікатів для громадських будівель ОТГ в рамках ініціативи «Розумний енергетичний менеджмент в 
ОТГ» свою пропозицію: 
 
Повне найменування учасника 
Адреса (місце знаходження) 
Телефон/факс 
Керівництво (прізвище, ім'я по батькові) 
Форма власності та юридичний статус підприємства (організації). 
Уповноважений представник учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі 
(вказати  
 
Додатки: 
2. Цінова пропозиція по Лоту. 
3. Календарний план по Лоту. 
4. Перелік виконаних енергетичних аудитів та енергетичних сертифікатів для об′єктів бюджетної сфери 

(Таблиця 1).  
5. Інформація про спеціалістів (Таблиця 2).  
6. Копії кваліфікаційних атестатів та свідоцтв (сертифікатів, ін.) спеціалістів. 
7. Копія взірця 1 енергетичного аудиту, виконаний учасником (може бути лише в електронній формі). 
8. Копія довідки ЄДРПОУ. 
9. Копія Свідоцтва про державну реєстрацію. 
10. Електронна версія конкурсної пропозиції на електронних носіях. 

 
Ми згодні дотримуватися умов конкурсної пропозиції протягом 60-ти робочих днів з часу закінчення 
строку подання конкурсних пропозицій, встановлених Замовником. 
Якщо наша пропозиція буде визнана найкращою, ми беремо на себе зобов'язання на підписання 
Договору протягом 5-и робочих днів з дати визнання переможця. 
 
 
 
 
Підпис  
МП 
 
 
  



 

Додаток 3 

На фірмовому бланку підприємства 
 
ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ  
на проведення енергоаудитів із видачею енергетичних сертифікатів по ЛОТУ №______ 
 
Уважно вивчивши умови конкурсу та технічну документацію, цим погоджуємось з її умовами і подаємо 
свою цінову пропозицію на закупівлю послуг проведення енергоаудитів із видачею енергетичних 
сертифікатів для громадських будівель ОТГ. 
 

Повне найменування учасника – суб’єкта 
підприємницької діяльності 

 

Ідентифікаційний код - ЄДРПОУ   
Поштова адреса (місце знаходження)  
Телефон, факс, e-mail  
Особа, уповноважена підписувати договір 

(прізвище, ім’я, по батькові, посада, телефон) 
 
 

 
ЛОТИ Кількість об'єктів Загальна вартість, грн. 

ЛОТ №___ ____  
Загальна вартість закупівлі, грн.*   

 
Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 60-ти  робочих днів з дати розкриття 
тендерних пропозицій. 
Ми зобов'язуємося укласти договір про закупівлю не пізніше ніж через 5-ти робочих днів з дня 
прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю. 
Ми погоджуємося з умовами, що замовник може відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції та 
розуміємо, що замовник не обмежений у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для 
нього умовами. 

_______________________________________________________________ 
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою 
*Загальна вартість закупівлі включає всі податки та збори, які сплачуються учасником згідно 
чинного законодавства України. 
*У разі надання пропозиції учасником що не є платником ПДВ або якщо предмет закупівлі не 
обкладається ПДВ, така пропозиція надається без врахування ПДВ та в рядку «загальна вартість 
закупівлі, грн» зазначається вартість пропозиції без ПДВ, про що Учасником робиться відповідна 
позначка. 

   
 
 
 
 
 



 

Додаток 4 
 
Календарний план  
на проведення енергоаудитів із видачею енергетичних сертифікатів по ЛОТУ №______ 
 
 

Номер 
об′єкта4 
 

Номер календарного тижня 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ….. 

1             
2             
3             
…….             
             
             
             

  
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою 

 

                                                      
4 Рекомендується нумерувати у відповідності до ЛОТІВ наведених у Додатку 1 
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	15. дані про власну котельню: вид палива, яке застосовується, потужність та час роботи котельного обладнання, типи котлів, наявність засобів обліку (палива, електроенергії, холодної води, теплової енергії), режимні карти роботи котлів, розрахунковий т...
	16. дані про довжину, діаметри та спосіб прокладання трубопроводів теплової мережі від котельні до об’єкта, а також гідравлічні характеристики (Тиски у подаючому та зворотньому трубопроводах, розрахункова витрата теплоносія);
	17.  дані про систему вентиляції в т.ч. природню та механічну (припливну та витяжну), нормативне теплове навантаження для потреб вентиляції;
	18.  дані про систему освітлення: типи світильників, кількість ламп у світильнику, потужність ламп, світильників, час роботи, питому максимальну та питому усереднену потужність системи освітлення;
	19.  дані про інше електрообладнання, потужність та час роботи кожної одиниці обладнання, питому максимальну та питому усереднену потужність;
	20. дані про обсяги використання паливо-енергетичних ресурсів (теплова енергія, електроенергія, природний газ тощо), холодної води у натуральних показниках за останні 3 повні роки для кожного місяця року та за рік в цілому, а також базовий рівень спож...
	21.  інформацію про дату початку, завершення та тривалість опалювального періоду протягом 3 останніх повних років, середні температури зовнішнього повітря для кожного місяця протягом останніх трьох років, а також відповідну інформацію про кількість гр...
	22.  інформацію про дотримання повітряно-теплового режиму, рівня освітлення, інших вимог утримання будівель, що визначені санітарними нормами в галузі організації праці, утримання будинків, будівель, споруд;
	23.  інформацію про важливі зміни за останні 3 роки (наприклад, реалізовані заходи з підвищення енергоефективності тощо);
	24.  інформацію про рекомендовані до запровадження енергоефективні заходи:
	• назва заходу;
	• короткий опис заходу;
	• оцінка обсягу інвестицій для реалізації заходу з деталізацією основних статей витрат (витрати на проектування, основні матеріали та обладнання, витрати на виконання робіт та інші витрати) та описом основних припущень (вартість основних матеріалів та...
	• потенціал енергозбереження в результаті здійснення заходу (з розбивкою на економію електроенергії, теплової енергії, природного газу, тощо);
	• економічна оцінка потенціалу енергозбереження (грн. на рік) із розбивкою на типи енергоресурсів та інформацією про використані для оцінки припущення щодо вартості енергоресурсів;
	• економічні показники (простий період окупності, час виплати, внутрішня норма прибутковості, чиста приведена вартість, коефіцієнт чистої приведеної вартості).
	25. інформацію про два альтернативних пакети заходів (максимальний та рекомендований) для потенційного фінансування, визначених на основі можливих енергоефективних заходів;
	26. екологічні вигоди (скорочення викидів, в тому числі парникових газів за фактичним сценарієм та базовим рівнем);
	27. результати інструментальних обстежень;
	28. інформацію щодо наявності на об′єктах азбестовмісних матеріалів і інших небезпечних матеріалів та пропозиції щодо їх заміни та утилізації.
	5. Перелік нормативних документів, згідно з якими виконуються енергетичні аудити та енергетичні сертифікати будівель

	ДСТУ Б А.2.2-12:2015 Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспоживання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні
	ДСТУ 2155-93. «Енергозбереження. Методи визначення економічної ефективності заходів по енергозбереженню»
	ДБН В.2.6-31:2016 Конструкція будинків та споруд. Теплова ізоляція будівель
	ДСТУ 4065-2001 (ANSI/IEEE 739:1995, NEG) Державний стандарт України.   Енергозбереження. Енергетичний аудит. Загальні технічні вимоги;
	ДСТУ ISO 50002:2016 Енергетичні аудити. Вимоги та настанови щодо їх проведення;
	ДСТУ Б В.2.2-39:2016 Методи та етапи проведення енергетичного аудиту будівель
	ДБН В.2.2-4:2018 Заклади дошкільної освіти
	ДБН В.2.2-3:2018 Заклади освіти
	ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди»
	ДСТУ Н Б В.1.1-27-2010 «Будівельна кліматологія»
	ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (ГОСТ 26602.1-99) «Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Методи визначення опору теплопередачі»
	ДСТУ Б В.2.6-33:2008. «Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації»
	ДСТУ Б В.2.6-34:2008 «Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Класифікація і загальні технічні вимоги»
	ДСТУ Б В.2.6-189:2013 «Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель»;
	ДБН В.2.6-220:2017 «Покриття будівель і споруд»
	ДБН В.2.5-28-2006 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення»
	ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування»
	ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі»
	ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво.»
	ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»
	КТМ 204 України 244-94 Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні.
	ДСТУ Б ЕN 13187:2011 Теплові характеристики будівель. Якісне виявлення теплових відмов в огороджувальних конструкціях. Інфрачервоний метод
	Енергетичні сертифікати будівлі повинен відповідати наступним нормативним документам:
	Закон України «Про енергетичну ефективність будівель»
	наказ Мінрегіону від 11.07.2018  №172 «Про затвердження Порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності та форми енергетичного сертифіката»
	наказ Мінрегіону від 11.07.2018  №169 «Про затвердження Методики визначення енергетичної ефективності будівель»
	наказ Мінрегіону від 11.07.2018  №172 «Про затвердження Порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності та форми енергетичного сертифіката»
	наказ Мінрегіону 11.07.2018  №173 «Про затвердження Методики обстеження інженерних систем будівлі».
	6.  Форма передачі звітів з енергетичних аудитів та енергетичних сертифікатів
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