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Повідомлення про результати конкурсного 

відбору виконавців робіт з розробки проектної 

документації з Капітального ремонту 

індивідуальних теплових пунктів та систем 

опалення у громадських будівлях м Києва 

  

 

Тендерний комітет КП «ГВП» повідомляє про результатами розгляду та аналізу 

пропозицій конкурсного відбору виконавців робіт з розробки проектної документації з 

Капітального ремонту індивідуальних теплових пунктів та систем опалення у громадських будівлях м 

Києва. 

Конкурсний відбір виконавців робіт з розробка проектної документації з Капітального 

ремонту індивідуальних теплових пунктів та систем опалення у громадських будівлях м. 

Києва проводився в рамках в рамках реалізації проєкту «Капітальний ремонт індивідуальних 

теплових пунктів та систем опалення у громадських будівлях м. Києва», передбачених 

кредитною угодою NEFCO 9/18, укладеною 28 грудня 2019 року між NEFCO та комунальним 

підприємством «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і 

громадських будівлях м. Києва» (далі – КП «ГВП»). 

 Пропозиції учасників торгів було розглянуто на відповідність кваліфікаційним, 

технічним та іншим вимогам документації конкурсного відбору. Протягом розгляду та аналізу 

пропозицій проводились консультації з технічними консультантами проєкту. За результатами 

розгляду пропозицій учасників підготовлено відповідний звіт, який було відправлено на 

погодження в NEFCO. 

 За результатами розгляду пропозицій та отриманого від NEFCO погодження результатів 

торгів, переможцями за закупівлями є: 
 

І закупівля lot 12 - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГО-ІНВЕСТ» (ціна 

пропозиції  - 2 430 000,00 грн.)  
  

ІІ закупівля lot 13 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Елітводотепломонтаж» (ціна 

пропозиції  - 2 191 200,00 грн.)  

 

Переможцям за закупівлями пропонується звернутись до КП «ГВП» для укладання 

договорів на виконання робіт з розробки проектної документації з Капітального ремонту 

індивідуальних теплових пунктів та систем опалення у громадських будівлях м Києва. 
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