Запит на подання заявок (ЗПЗ) № RFA MERP-02-17
Назва: Проведення сертифікації системи енергетичного менеджменту підрозділів бюджетної
сфери, або комунального підприємства міста партнера Проекту USAID «Муніципальна
енергетична реформа в Україні» на відповідність вимогам стандарту ISO 50001.
Дата: 30 жовтня 2017 року
Дата/час закінчення подання заявок: 16:00, 06 листопада 2017 року
1. Вступ
Основною метою Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» (надалі
Проект USAID) є підвищення енергетичної безпеки України.
Проект включає наступні напрямки діяльності:
1. Удосконалення регуляторної та правової бази для енергоефективності та чистої енергії;
2. Сприяння енергетичному плануванню, інвестиціям у енергоощадні технології та
застосування відновлюваних джерел енергії;
3. Розвиток потенціалу урядових та неурядових організацій щодо енергоефективності,
відновлюваних джерел та зменшення викидів;
4. Підвищення потенціалу Уряду України для розробки та впровадження стратегій
низьковуглецевого розвитку.
В рамках покращення регуляторної та методологічної бази Проект USAID підтримує
впровадження відповідних національних стандартів енергоменеджменту та у співпраці з
ДАЕЕ розробив положення щодо запровадження систем енергетичного менеджменту в
бюджетних установах, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, проведення
моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними установами,
матеріальне стимулювання осіб, відповідальних за впровадження систем енергетичного
менеджменту в бюджетних установах та встановлення лімітів споживання енергоносіїв
бюджетними установами.
В рамках напрямку залучення інвестицій, Проект USAID допомагає своїм містам-партнерам у
запровадженні систем енергоменеджменту (ЕМ), які створюються відповідно до положень
стандарту ISO 50001. Зокрема це включає розробку концепцій та відповідної документації,
тренінги та консультування профільних спеціалістів муніципалітетів. Отримана в результаті
впровадження ЕМ інформація служить основою для визначення енергоефективних заходів та
прийняття управлінських рішень щодо можливих напрямків інвестування та відповідних
заощаджень.
2. Мета
Метою цього запрошення є визначення міста партнера Проекту USAID «Муніципальна
енергетична реформа в Україні» (Проект USAID) якому буде надана підтримки
(фінансування послуг) з проведення сертифікації системи енергетичного менеджменту
підрозділів бюджетної сфери, або комунального підприємства на відповідність вимогам
стандарту ISO 50001.
3. Обсяг підтримки та фінансування

Передбачається що послуги з сертифікації будуть надані обраному місту партнеру
спеціалізованою організацією відповідно до чинних нормативних та нормативно-правових
документів з ЕМ, та будуть включати наступне:




Підготовчий етап;
Сертифікаційний аудит;
Організація видачі сертифікату міжнародного зразку, при наявності позитивного
висновку сертифікаційного аудиту.

Фінансування надання послуг буде здійснено в рамках Проекту USAID «Муніципальна
енергетична реформа в Україні» (Проект USAID). Для цього Проект USAID визначить
виконавця та укладе договір щодо надання послуг. Передача грошових коштів місту партнеру
не передбачається.
4. Проведення відбору та сертифікації
Передбачається що відбір одного міста партнера для проведення сертифікації буде
здійснено у Жовтні 2017 року та послуги з сертифікації надані організацією виконавцем у
Листопаді – Грудні 2017 року.
5. Інформація щодо заявки
Форма заявки. Для участі у відборі організації повинні подати заповнену заявку надану у
Додатку 1 до цього запрошення.
Подання. Всі заявки мають бути надіслані електронною поштою на наступну електронну
адресу: procurement@merp.org.ua. У заголовку/темі електронного необхідно вказати RFA
MERP-02-17 – (Назва міста).
Заявки, які будуть подані іншим шляхом, прийматися не будуть.
Заявки необхідно надіслати не пізніше 16:00, 06 листопада 2017 року.
6. Інформація про розгляд заявок
Відбір буде здійснений на конкурсній основі. Конкурсний комітет Проекту USAID
проаналізує всі заявки відповідно до наступних критеріїв:
Критерії оцінювання

Бали

A.

Зацікавленість міста та відповідальність керівництва

15

B.

Енергетична політика та енергетичне планування

25

С.

Стан впровадження енергетичного менеджменту (ЕМ)

60

Впровадження та функціювання (відповідно до стандарту)

20
20
20
100

Перевіряння

(відповідно до стандарту)

Аналізування з боку керівництва (відповідно до стандарту)

Загалом

Рішення щодо відбору буде прийматися на основі оцінки заявки (підрахунку суми балів) по
відношенню до інших заявок поданих у відповідь на цей ЗПЗ.
7. Запитання
Будь-які запитання стосовно цього ЗПЗ повинні подаватися у письмовій формі електронною
поштою на адресу procurement@merp.org.ua до 17:00, 02 листопада 2017 року.
8. Застереження
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Випуск цього ЗПЗ не являє собою зобов’язання Проекту USAID щодо надання фінансування
або подальшої співпраці з організацією заявником і не зобов’язує Проект USAID сплатити
витрати, понесені на підготовку і подання заявки. Заявки подаються на власний ризик
заявника та всі витрати на підготовку і подання здійснюються за рахунок заявника.
9. Інша інформація
Компанія International Resources Group (Інтернешнл Рісорсіс Груп), яка також іменується
«IRG», юридична особа, створена відповідно до законодавства Сполучених Штатів Америки,
діє в Україні на підставі Свідоцтва № 217 про акредитацію виконавця (юридичної особинерезидента) Проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, виданого Міністерством
економіки України 06.03.2009 р., та має в Україні статус організації, яка забезпечує реалізацію
Проекту міжнародної технічної допомоги «Муніципальна енергетична реформа в Україні»
(Проект USAID), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID),
контракт №: AID-121-TO-13-00006, Проект зареєстровано 28.11.2013 р. за № 2926. Адреса в
Україні: м. Київ , вул. Л. Толстого, 9а, 1-й поверх, офіс 9, 01004, Україна.
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Додаток 1
Форма Заявки
Для участі у процесі відбору міст та/або територіальних громад партнерів Проекту
USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні» (Проект USAID) на
сертифікацію системи енергетичного менеджменту на відповідність стандарту ISO
50001:2011
1. Заповнюючи заявку, будь ласка, давайте максимально точні та повні відповіді на всі
питання. У питаннях, які не стосуються вашого міста, вкажіть «Н/Д». Ви можете
вільно додавати будь-яку доречну інформацію про діяльність системи енергетичного
менеджменту вашого міста, яка на ваш погляд є важливою.
2. Повнота заявки та якість відповідей є важливими факторами, які будуть
враховуватися у процесі відбору.

Загальна інформація

1
1.1.

Назва міста або територіальної громади

1.2.

Населення міста або територіальної громади

1.3.

П.І.Б. голови

1.4.

П.І.Б. та посада контактної особи на період процесу відбору

1.5.

Контактна інформація цієї особи

2 Зацікавленість міста та відповідальність керівництва
2.1.
Чи отримало місто підтримку міської ради в впровадженні системи енергетичного
менеджменту?

□ Так

□ Ні

2.2.
Якщо відповідь у пункті 2.1. «Так», додайте рішення міської ради про запровадження системи
енергетичного менеджменту згідно вимог стандарту
2.3.
Чи призначило
місто або територіальна громада представника вищого керівництва,
відповідального за впровадження та функціонування системи енергетичного менеджменту?

□ Так

□ Ні

2.4.

Якщо відповідь у пункті 2.3. «Так», наведіть його/її П.І.Б., посаду, а також контактну
інформацію, включаючи № тел.?

2.5.

Чи провело місто зміни у структурі виконавчих органів для створення системи енергетичного
менеджменту?

□ Так

□ Ні

3. Енергетична політика та енергетичне планування
3.1.

Чи є в місті затверджена вищим керівництвом енергетична політика?

□ Так
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□ Ні

3.2.
Якщо відповідь у пункті 3.1. «Так», додайте енергетичну політику
3.3.
Чи маєте перелік законів та нормативних документів, якими керується система енергетичного
менеджменту

□ Так

□ Ні

□ Так

□ Ні

3.4.

Чи визначені значні споживачі енергії

3.5.

Чи Визначені об’єкти та системи які будуть сертифіковані згідно стандарту?

□ Так

□ Ні

3.6.
Чи Визначена базова лінія енергоспоживання для об’єктів та систем, які підлягають
сертифікації?

□ Так

□ Ні

3.7
При визначенні базового, та цільового енергоспоживання Ви використовували питомі витрати
енергії на м2?

□ Так

□ Ні

3.8.
При визначенні базового, та цільового енергоспоживання Ви використовували ліміти
енергоспоживання об’єктами?

□ Так

□ Ні

3.9
При визначенні базового, та цільового енергоспоживання Ви використовували рівняння
регресії?

□ Так
3.10

□ Ні

Чи маєте деталізований план дій по впровадженню системи енергетичного менеджменту?

□ Так

□ Ні

4. Впровадження та функціювання
4.1. Чи були проведені навчальні тренінги для енергоменеджерів міста по впровадженню системи
енергетичного менеджменту згідно вимог стандарту?

□ Так

□ Ні

4.2. Чи є плани щодо технічного обслуговування будівель, енергетичних систем та енергетичного
обладнання ?

□ Так

□ Ні

4.3. Якщо відповідь у пункті «Так», будь ласка, додайте зразок такого документу як додаток до
анкетиЧи наявний систематичний моніторинг енергоспоживання та визначені методи керування
енергоспоживанням об’єктами?

□ Так

□ Ні

4.5. Чи впроваджені в тендерні процедури закупок енергії та послуг вимоги щодо енергетичної
ефективності?

□ Так

□ Ні

4.6. Чи є вимоги щодо підвищення енергоефективності при проектуванні нових об’єктів, або при
капітальних ремонтах чи модернізації існуючих?

□ Так

□ Ні

5. Перевіряння
5.1.
При моніторингу покращення
кумулятивної суми економії?

рівня енергоефективності використовуєте показники

□ Так

□ Ні

5.2.
Якщо «Так», будь ласка, додайте документ в електронному вигляді, або графічному вигляді що
підтверджує покращення рівня енергоефективності, та наведіть пояснення за рахунок яких дій або
заходів досягнуто це покращення
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5.3

Чи досягнуті поставлені цілі з підвищення рівня енергоефективності?

□ Так
5.4
Чи проведено внутрішній аудит системи енергетичного менеджменту
вимогам стандарту ISO 50001:2011?

□ Так

□ Ні
на відповідність

□ Ні

5.5.
Якщо «Так», будь ласка, додайте документ про результати аудиту
енергоменеджменту. Наведіть приклади вжитих заходів по усуненню невідповідностей.

системи

6.Аналізування з боку керівництва
6.1.Чи проводився огляд системи енергетичного менеджменту вищим керівництвом міста?

□ Так

□ Ні

6.2. Якщо «Так», будь ласка, додайте документ що підтверджує рішення вищого керівництва щодо
вдосконалення та розвитку системи енергетичного менеджменту

Я, що нижче підписався підтверджую, що інформація надана в цій заявці є точною та
достовірною.
Посада:

ПІБ:

Підпис:

Дата:
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