ОГОЛОШЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ЗІ СПОРУДЖЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМИ
ДЕГАЗАЦІЇ МІСЬКОГО ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ У С.ВЕЛИКІ
ГРИБОВИЧІ ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(ДАЛІ ПО ТЕКСТУ – ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ)
На виконання Рішення Львівської міської ради №1167 від 26.10.2018 «Про затвердження
конкурсної документації зі спорудження та експлуатації системи дегазації міського
полігону твердих побутових відходів у с. Великі Грибовичі Жовківського району Львівської
області»
1.
2.

3.

Найменування
організатора
конкурсу
Місцезнаходження організатора
конкурсу
Прізвище,
посада,
номер
телефону
уповноваженої
здійснювати
зв'язок
з
учасниками конкурсу

Львівське комунальне підприємство «Зелене
місто», код ЄДРПОУ 13838331
Місто Львів, площа Ринок, 1, кабінет 418
Корінна Катерина Євгенівна, заступник
директора ЛКП «Зелене місто», 032 2975578

Спорудження
та
експлуатація
системи
дегазації міського полігону твердих побутових
4. Характеристика / назва робіт
відходів у с. Великі Грибовичі Жовківського
району Львівської області
10 грудня 2018 року, до 1500
Кінцевий
строк
подання
5.
Режим приймання конкурсних пропозицій: у
конкурсних пропозицій
робочі дні з 900 до 1700
Місце, дата і час розкриття
місто Львів, площа Ринок, 1, кабінет 418.
6. конвертів
з
конкурсними
10 грудня 2018 року о 1510
пропозиціями
Для участі у конкурсі учасники подають заяву
встановленого зразка та засвідчені у
встановленому законодавством порядку копії
документів (у складі Додатку 2 до Оголошення
про проведення конкурсу).
Зазначені документи подаються особисто або
Подання документів (конкурсної надсилаються
поштою
(рекомендованим
7.
пропозиції)
листом з повідомленням про вручення) у
конверті, на якому зазначаються повне
найменування
і
місцезнаходження
організатора та учасника конкурсу, назва робіт,
а також застереження про заборону відкриття
до дати розкриття конвертів усіх учасників
конкурсу.
Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за
сім календарних днів до закінчення строку
подання конкурсних пропозицій письмово
звернутися за роз’ясненням до організатора
конкурсу.
7.1 Інше
Електронна адреса організатора конкурсу:
zelene.misto@lvivcity.gov.ua
Організатор конкурсу протягом трьох робочих
днів з моменту отримання звернення про
роз’яснення надає письмову відповідь з
роз’ясненням.

8.

Умови конкурсу

9.

Порядок проведення конкурсу

Учасник конкурсу має право відкликати власну
конкурсну пропозицію, подавши організатору
конкурсу відповідну заяву.
Наведені у Додатку 1 до Оголошення про
проведення конкурсу
Наведено у Додатку 2 до Оголошення про
проведення конкурсу

Кваліфікаційні вимоги
Наведено у Додатку 3 до Оголошення про
10. до учасників конкурсу та Критерії
проведення конкурсу
оцінки конкурсних пропозицій
Затверджено Рішенням Львівської міської ради
11. Склад конкурсної комісії
№1167 від 26.10.2018
Усі додатки до Оголошення про проведення
12. Примітка
конкурсу складено у відповідності до Рішення
Львівської міської ради №1167 від 26.10.2018.
Додаток 1 до Оголошення про
проведення конкурсу
УМОВИ КОНКУРСУ
1. Загальні положення
1.1. Львівський міський полігон твердих побутових відходів експлуатувався з 1958 року
по 2016 рік. Він знаходиться на відстані 5-7 км від центру м. Львова. В останні роки
експлуатації на полігон приймалося приблизно 240 000 тонн відходів у рік. Об’єм полігону
становить понад 11 млн. тонн.
1.2. Полігон був закладений на дні природної балки з відмітками абсолютних висот 274280 м. На сьогоднішній день його форма відображає практично прямокутну фігуру, яка
витягнута у напрямку з північного заходу до південного сходу. Загальна площа полігону
становить 38,8 га, з яких відходами зайнято 26,5 га.
1.3. Поверхня полігону виконана у вигляді трьох терас (плато) зі схилами, кут нахилу яких
змінюється від 250 м до більш ніж 550 м. Кожна з терас формувалась у різні періоди
експлуатації полігону, починаючи зі східної сторони. Найнижча з терас, яка розташована
відразу за озерами фільтрату, була закладена на ранішніх етапах формування полігону
у період до 2000-х років. Абсолютні відмітки її поверхні змінюються у діапазоні від 293 м
до 300 м, а підніжжя – від 274 м до 280 м. Загальна площа даної тераси оцінюється у 4
га, а глибина відходів змінюється від 5 м до 13 м. Середня тераса, яка розташована за
найнижчою, формувалась понад 8 років тому на стадії активної експлуатації полігону. На
сьогоднішній день абсолютні відмітки її поверхні лежать у діапазоні від 332 м до 334 м.
Вона достатньо рівна та займає площу біля 6 га. Середня глибина відходів у межах цієї
карти змінюється від 20 м до 40 м. Остання верхня тераса розташована з північнозахідної частини полігону. Її формування розпочалось приблизно з кінця 2010 року та
здійснювалось переважно способом зіштовхування відходів з півночі та заходу у
напрямку середньої тераси. Поверхня даної тераси має практично рівну форму з
перепадами абсолютних відміток від 347 м до 350 м, які понижуються лише у південносхідній частині до відміток 345 м. Загальна площа верхньої тераси оцінюється у 16 га.
Оскільки вона формувалась від хребта схилу, то глибина відходів у її межах змінюється
від 7 м до 30 м. Найбільша глибина відходів характерна центральній частині полігону.
Під час формування окремих терас полігону подекуди застосовувалась пересипка шаром
ґрунту чи глини товщиною до 0,3 м, який деінде залишився не вирівняний. Зокрема
окремі ділянки верхньої тераси до сьогодні потребують додаткового планування.
1.4. Полігон потребує впровадження комплексу робіт з дегазації, оскільки є джерелом
утворення біологічного звалищного газу. Біогаз полігону твердих побутових відходів

потрапляє до атмосфери, викликаючи значний парниковий ефект і негативний вплив на
навколишнє природне середовище.
1.5. Полігон твердих побутових відходів є своєрідним біохімічним реактором, у надрах
якого, у певних умовах, розвиваються процеси анаеробного розкладання компонентів
органічного походження, у результаті чого генерується біогаз. Створення звалищного
газу (метанове бродіння) протікає при температурах від 10°С до 50°С. При цьому
вологість, яка супроводжує процеси газоутворення, може мінятися від 8 % до 90 %
(оптимальна вологість відходів для генерації газу складає 40-50 %). Необхідною умовою
утворення біогазу є відсутність кисню у масиві звалища. Суміш біогазу з повітрям
вибухонебезпечна. Поріг вибухонебезпечних концентрацій метану у повітрі коливається
у межах 5-18 %. Біогаз також відноситься до числа так званих парникових газів, який
надає йому категорію глобального значення і робить звалищний газ об’єктом пильної
уваги світової спільноти.
1.6. Для скорочення потрапляння біогазу з полігону в атмосферу ДБН В.2.4-2-2005
“Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування“ вводить
обов’язковим здійснення заходів щодо дегазації, спрямованих на максимальний збір і
утилізацію біогазу за рахунок примусового відкачування його з тіла полігону і подальшої
утилізації як палива для двигун-генераторів з метою отримання теплової та електричної
енергії.
1.7. За попередніми оцінками об’єм звалищного газу може генерувати до 1 мВт енергії.
За таких умов підключення до електромережі та продаж отриманої з використанням
біогазу електроенергії за “зеленим тарифом“ робить цей проект економічно
привабливим.
1.8. У ході реалізації намірів дегазації полігону доцільно впровадити систему збору та
утилізації біогазу на полігоні твердих побутових відходів у декілька етапів:
1.8.1. Влаштування системи збору та утилізації біогазу, що включатиме: буріння і
конструктивне облаштування газовідвідних свердловин; прокладання шлейфових
трубопроводів; установку колекторів та запірної арматури; монтаж магістральних
трубопроводів; влаштування майданчика вузла збору та утилізації звалищного газу;
влаштування мережі електропостачання.
1.8.2. Влаштування та введення в експлуатацію газоелектрогенераторної
(когенераційної) установки та підключення її до існуючої системи збору та утилізації
біогазу.
1.8.3. Монтаж основного обладнання, що включатиме: блок підготовки біогазу; систему
моніторингу газу; генераторні/когенераторні установки; обладнання для підключення до
зовнішніх мереж.
1.8.4. Підключення газоелектрогенераторної (когенераційної) установки до загальної
мережі електропостачання та реалізація виробленої електричної енергії ДП
“Енергоринок“.
1.8.5. Отримання дозвільної документації для реалізації виробленої електричної енергії
за “зеленим“ тарифом.
2. Обов’язкові умови конкурсу
2.1. З переможцем конкурсу зі спорудження та експлуатації системи дегазації міського
полігону твердих побутових відходів у с. Великі Грибовичі Жовківського району Львівської
області (надалі – конкурс) укладається договір на виконання комплексу робіт зі
спорудження та експлуатації системи дегазації полігону твердих побутових відходів,
сторонами якого є організатор конкурсу – ЛКП “Зелене місто“ та підприємство, яке
утримує полігон твердих побутових відходів – ЛКП “Збиранка“. Строк дії такого договору
до 31 грудня 2028 року з можливістю продовження на тих же умовах.
2.2. Переможець конкурсу здійснює всі роботи зі спорудження та експлуатації системи
дегазації полігону твердих побутових відходів за власні кошти, згідно з розробленим та
затвердженим у встановленому порядку проекту, максимально залучивши
кваліфікованих працівників, ресурси і техніку.

2.3. Переможець конкурсу за власні кошти повинен отримати та виконати технічні умови
у ПрАТ “Львівобленерго“ для підключення газоелектрогенераторної (когенераційної)
установки, а також додаткового підключення електричної потужності 250 кВт (ІІI категорії)
для потреб ЛКП “Зелене місто“, яке визначене замовником виконання робіт відповідного
комплексного проекту рекультивації, для чого придбати та розмістити на території
полігону КТП потужністю 250 кВт та у встановленому порядку передати права, пов’язані
з володінням, користуванням і розпорядженням такого об’єкта комунальному
підприємству, з оформлення всіх необхідних дозвільних документів на відповідне
комунальне підприємство, але не пізніше 31.03.2019.
2.4. Метод утилізації біогазу: використання як паливо для енергетичних установок.
2.5. Спорудження та подальша експлуатація системи дегазації полігону твердих
побутових відходів не повинна перешкоджати намірам рекультивації сміттєзвалища. З
огляду на це, переможець конкурсу до початку виконання робіт має узгодити та отримати
письмове погодження технічної документації у ТОВ “Діпрокомунбуд“, яке є розробником
проектно-кошторисної документації з коригування “Комплексний проект з рекультивації
полігону, с. Грибовичі, Жовківського району, Львівської області“, та ЛКП “Зелене місто“
як замовника виконання робіт з рекультивації.
2.6. Для розміщення газоелектрогенераторної (когенераційної) установки переможцю
конкурсу буде надаватися ділянка у межах полігону твердих побутових відходів площею
0,6-0,8 га, про що неодмінно зазначається у договорі на виконання комплексу робіт зі
спорудження та експлуатації системи дегазації полігону твердих побутових
відходів.
2.7. Загальний розмір винагороди (відсоток винагороди) за право доступу до тіла
полігону повинен становити не менше ніж 10 % (десять відсотків) від отриманого доходу
з продажу електроенергії, без ПДВ, виробленої внаслідок спалювання вилученого біогазу
з тіла полігону зі сплатою у рівних частках на користь ЛКП “Зелене місто“ та ЛКП
“Збиранка“ відповідно до погодженого графіка платежів. Обов’язковою є також сплата
переможцем конкурсу авансового платежу у розмірі 30 % (тридцяти відсотків) від
номінального очікуваного обсягу доходу за перші 12 (дванадцять) місяців комерційної
експлуатації. Решта отриманого доходу від продажу електроенергії залишається
переможцю конкурсу як нагорода за результатами конкурсу.
2.8. Винагорода за право доступу до тіла полігону має сплачуватися через банківський
переказ на рахунки ЛКП “Зелене місто“ та ЛКП “Збиранка“ щоквартально протягом всього
строку дії договору, починаючи з моменту дозволеної комерційної експлуатації – відпуску
у мережу ДП “Енергоринок“.
2.9. Переможець конкурсу також зобов’язаний здійснити разові внески на розвиток
соціально-економічної інфраструктури через сплату на відповідні казначейські рахунки
Грибовицької та Малехівської сільських рад сум в розмірі по 1 000 000,00 грн. (один
мільйон гривень, 00 коп.) для кожної, за їх згодою. У разі неотримання згоди ці кошти
мають бути перераховані на рахунки ЛКП “Зелене місто“ та ЛКП “Збиранка“ для цілей
утримання та рекультивації полігону.
2.10. Термін здачі в експлуатацію системи дегазації полігону твердих побутових відходів
через встановлення та введення в експлуатацію газоелектрогенераторної
(когенераційної) установки має становити не більше ніж 6 (шести) місяців з дати
підписання договору на виконання комплексу робіт зі спорудження та експлуатації
системи дегазації полігону твердих побутових відходів.
2.11. Приватизація полігону твердих побутових відходів, а також земельної ділянки, на
якій він розташований, на будь-якому етапі впровадження та експлуатації системи
дегазації полігону не передбачається.
2.12. Дозвіл на комерційну експлуатацію та передача прав на весь обсяг отриманого
біогазу буде надано переможцю конкурсу починаючи з 20 травня 2019 року.
2.13. У разі прийняття рішення про ліквідацію компанії (переможця конкурсу) або
порушення проти такої компанії справи про банкрутство тощо замовник отримує право
експлуатувати вказану систему дегазації відповідно до визначеного договором порядку.

3. Очікувані результати
3.1. Очікуваними результатами спорудження та експлуатації системи дегазації міського
полігону твердих побутових відходів є:
3.1.1. Зменшення навантаження на навколишнє середовище завдяки зменшенню викидів
парникових газів в атмосферу.
3.1.2. Спорудження системи дегазації полігону як обов’язкової складової заходів
рекультивації за рахунок коштів інвестора.
3.1.3. Покращання енергетичної стабільності регіону завдяки використанню
альтернативних джерел енергії.
3.1.4. Покращання екологічної ситуації завдяки вилученню та спалюванню
вибухонебезпечних газових сумішей у тілі полігону.
Додаток 2 до Оголошення про
проведення конкурсу
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
1. Загальні положення
1.1. Порядок проведення конкурсу зі спорудження та експлуатації системи дегазації
міського полігону твердих побутових відходів (надалі – порядок) визначає процедуру
підготовки та проведення конкурсу, права і обов’язки учасників, а також порядок
визначення переможця конкурсу.
1.2. Правовою підставою проведення конкурсу виступають Цивільний кодекс України,
Господарський кодекс України, Закони України “Про відходи“, “Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення“, “Про охорону навколишнього
природного середовища“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, ДБН В.2.4-2-2005
“Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування“ та інші
нормативно-правові акти.
1.3. Терміни, які вживаються у цьому порядку, мають таке значення:
1.3.1. Заходи, спрямовані на зменшення шкідливих викидів з полігону твердих побутових
відходів (дегазація) – вилучення, знешкодження, утилізація суміші газів, що утворюється
при анаеробному розкладанні органічної складової побутових відходів на полігоні.
1.3.2. Конкурсна комісія – комісія, яка у встановленому порядку визначена для підготовки
і проведення конкурсу.
1.3.3. Конкурсна пропозиція – комплект документів, які готуються учасником конкурсу
згідно з встановленими вимогами та подаються організатору конкурсу.
1.3.4. Організатор конкурсу – Львівське комунальне підприємство “Зелене місто“.
1.3.5. Побутові відходи – відходи, які утворюються у процесі життя і діяльності людини у
житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, рідкі, крім відходів,
пов’язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх
накопичення.
1.3.6. Поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх
збирання, перевезення, зберігання, оброблення, видалення, знешкодження і
захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення.
1.3.7. Полігон – полігон (сміттєзвалище) твердих побутових відходів, розташований у с.
Великі Грибовичі Жовківського району Львівської області.
1.3.8. Продукт утилізації – знешкоджена, утилізована суміш газів, яка утворюється при
анаеробному розкладанні органічної складової побутових відходів на полігоні.
1.3.9. Утилізація – переробка суміші газів, яка утворюється при анаеробному розкладанні
органічної складової побутових відходів на полігоні через здійснення будь-яких
технологічних операцій, пов’язаних зі зміною фізичних, хімічних або інших властивостей
такої суміші.
1.3.10. Учасник конкурсу – суб’єкт господарювання (юридична особа), який подав
конкурсну пропозицію згідно з порядком проведення конкурсу.

1.4. Інші терміни та поняття, які використовуються у порядку, наведені у законодавстві
України.
1.5. Метою проведення конкурсу є впровадження заходів з дегазації, спрямованих на
зменшення шкідливих викидів з полігону твердих побутових відходів, поліпшення
екологічної ситуації, розвиток ринкових відносин, ліквідація монополії через
забезпечення права рівного доступу потенційних учасників до участі у конкурсі.
1.6. Основними принципами проведення конкурсу є:
1.6.1. Відкритість процедури організації та проведення конкурсу.
1.6.2. Доступність інформації про конкурс.
1.6.3. Об’єктивність та неупередженість конкурсної комісії.
1.6.4. Поінформованість про результати конкурсу.
1.7. До участі у конкурсі допускаються суб’єкти господарювання (юридичні особи):
1.7.1. Установчими документами яких передбачено провадження діяльності у сфері
вироблення електричної енергії, будівництва споруд, а також поводження з твердими
побутовими відходами.
1.7.2. Які можуть забезпечити належне, якісне та у повному обсязі впровадження заходів
з дегазації, спрямованих на зменшення шкідливих викидів з полігону побутових відходів.
1.8. Кількість учасників конкурсу не обмежується.
2. Організація та проведення конкурсу
2.1. Підготовка інформації та оголошень, пов’язаних з проведенням конкурсу,
забезпечується Львівським комунальним підприємством “Зелене місто“.
2.2. Оголошення про проведення конкурсу здійснюється через публікацію у друкованому
засобі масової інформації місцевої сфери розповсюдження, оприлюднення на
офіційному веб-сайті Львівської міської ради, а також у інший спосіб, який на думку
організатора конкурсу буде доцільним для залучення більшої кількості учасників.
2.3. Оголошення про проведення конкурсу повинне містити таку інформацію:
2.3.1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу.
2.3.2. Характеристику робіт.
2.3.3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону осіб,
уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу.
2.3.4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу.
2.3.5. Перелік документів, оригінали або завірені копії яких подаються учасниками
конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним
вимогам.
2.3.6. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.
2.3.7. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.
2.4. Для забезпечення мети конкурсу утворюється конкурсна комісія, до складу якої
входять відповідні представники організатора та інші спеціалісти або консультанти у разі
необхідності (за їх згодою). Склад конкурсної комісії затверджується відповідним
рішенням виконавчого комітету міської ради.
2.5. Головою конкурсної комісії виступає директор Львівського комунального
підприємства “Зелене місто“.
2.6. До складу конкурсної комісії не можуть входити представники учасника конкурсу або
пов’язані з ним особи.
2.7. Передбачені умови та порядок проведення конкурсу є обов’язковими для конкурсної
комісії та його учасників.
2.8. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30
(тридцять) календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.
2.9. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення
строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням до
організатора конкурсу.
2.10. Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту отримання звернення
про роз’яснення надає письмову відповідь з роз’ясненням.

3. Подання документів
3.1. Для участі у конкурсі його учасники подають заяву встановленого зразка (додаток 2а
до цього порядку) та засвідчені у встановленому законодавством порядку копії
документів (додаток 2б до цього порядку).
3.2. Зазначені документи подаються особисто або надсилаються поштою
(рекомендованим листом з повідомленням про вручення) у конверті, на якому
зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника
конкурсу, назва робіт, а також застереження про заборону відкриття до дати розкриття
конвертів усіх учасників конкурсу.
3.3. Адреса організатора конкурсу: 79008, м. Львів, пл. Ринок, 1, каб.418. Режим
приймання конкурсних пропозицій: у робочі дні з 9.00 год. до 17.00 год. Телефон: + 38
(032) 297-55-78.
3.4. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію, подавши
організатору конкурсу відповідну заяву.
4. Розкриття та розгляд конкурсних пропозицій
4.1. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться у день закінчення
строку їх подання у місці та у час, що визначаються організатором конкурсу, у присутності
всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, які з’явилися на конкурс.
4.2. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія
попередньо перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких
передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про
найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу. За результатами
розкриття конвертів конкурсна комісія складає протокол розкриття, який підписують всі
присутні члени конкурсної комісії, а також учасники конкурсу або уповноважені ними
особи, які з’явилися на конкурс.
4.3. Розгляд конкурсних пропозицій та детальна оцінка поданих учасниками документів
здійснює конкурсна комісія не більше 10 (десяти) календарних днів з моменту розкриття
конвертів.
4.4. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до
учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту. У разі неотримання у строк для
розгляду конкурсних пропозицій роз’яснень щодо поданих конкурсних пропозицій від
учасників конкурсу, строк розгляду та оцінки поданих учасниками документів може бути
продовжено на строк, необхідний для отримання такого роз’яснення.
4.5. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу та критерії оцінки конкурсних пропозицій
затверджуються відповідними рішеннями виконавчого комітету міської ради та
оприлюднюються у встановленому порядку.
4.6. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право
відхилити конкурсну пропозицію учасника з таких причин:
4.6.1. Учасник конкурсу не відповідає встановленим кваліфікаційним вимогам.
4.6.2. Конкурсна пропозиція не відповідає умовам конкурсу.
4.6.3. Встановлення факту подання недостовірної інформації або вчинення інших
недобросовісних дій учасником або уповноваженою ним особою, що впливає на
прийняття рішень конкурсною комісією.
4.6.4. Учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або
порушено провадження у справі про його банкрутство.
4.7. Конкурс визнається таким, який не відбувся, у разі:
4.7.1. Відсутності поданих конкурсних пропозицій.
4.7.2. Відхилення всіх конкурсних пропозицій з підстав, передбачених пунктом 4.6 цього
Порядку.
4.8. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, який не
відбувся, його організатор письмово інформує протягом трьох робочих днів з дня

прийняття такого рішення всіх учасників конкурсу та організовує протягом 20 (двадцяти)
календарних днів проведення нового конкурсу.
4.9. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з підстав, передбачених пунктом 4.6 цього
порядку, оцінюються конкурсною комісією відповідно до встановлених критеріїв оцінки
конкурсних пропозицій.
5. Визначення переможця конкурсу та укладення договору
5.1. Переможцем конкурсу визначається той учасник, який повністю відповідає
кваліфікаційним вимогам, отримав найвищий бал відповідно до встановлених критеріїв
оцінки і може забезпечити виконання робіт з дегазації полігону через встановлення і
введення в експлуатацію у найменший строк газоелектрогенераторної (когенераційної)
установки.
5.2. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на
засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою
більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови
конкурсної комісії.
5.3. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени
комісії, які брали участь у голосуванні. Такий протокол повинен містити відомості про
учасників конкурсу, інформацію про конкурсні пропозиції учасників, кількість балів, які
набрали учасники конкурсу під час проведення оцінки конкурсних пропозицій,
обґрунтування вибору переможця конкурсу та/або відхилення всіх конкурсних
пропозицій, а також посилання на джерело засобу масової інформації, у якому були
розміщені відомості про проведення конкурсу.
5.4. Невід’ємною частиною протоколу за результатами оцінки конкурсних пропозиції є
звіт про результати проведення оцінки конкурсних пропозицій (звіт про оцінювання).
5.5. Переможець конкурсу протягом 10 (десяти) календарних днів після прийняття
конкурсною комісією рішення за результатами проведення конкурсу укладає з
організатором конкурсу та з підприємством, яке обслуговує міський полігон твердих
побутових відходів, договір на виконання комплексу робіт зі спорудження та експлуатації
системи дегазації полігону твердих побутових відходів.
5.6. Спори, які виникають у зв’язку з проведенням конкурсу, розглядаються у
встановленому законодавством порядку.
5.7. У разі не встановлення і не введення в експлуатацію газоелектрогенераторної
(когенераційної) установки у зазначений у конкурсній пропозиції строк договір на
виконання комплексу робіт зі спорудження та експлуатації системи дегазації полігону
твердих побутових відходів підлягає розірванню у односторонньому порядку.
Додаток 2а
Голові конкурсної комісії
від ___________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові учасника або
уповноваженої особи учасника, адреса та контакти)

ЗАЯВА
на участь у конкурсі зі спорудження та експлуатації системи дегазації міського полігону
твердих побутових відходів у с. Великі Грибовичі Жовківського району Львівської
області
Повне та скорочене найменування учасника (посада, прізвище, ім’я, по батькові – для
фізичної особи): ___________________________________________________________
Назва установчого документа, на підставі якого діє учасник, номер, дата:
_________________________________________________________________________
Організаційно-правова форма:_______________________________________________

Форма власності (наприклад: приватна, комунальна тощо):_______________________
Код ЄДРПОУ або ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника
податків: ________________________________________________________________
Реквізити учасника (адреса – юридична та фактична, номер телефону, факсу, e-mail):
__________________________________________________________________________
Керівництво (посада, прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, e-mail керівника (для
юридичних осіб): ___________________________________________________________
Банківські реквізити обслуговуючого (-их) банку (-ів): ______________________________
Ліцензії та дозволи на провадження професійної діяльності (навести перелік у розрізі: №
/ дата / який орган видав / строк дії / вид ліцензійної діяльності):
__________________________________________________________________________
Інше (за бажанням учасника): ________________________________________________
Вивчивши порядок проведення конкурсу зі спорудження та експлуатації системи
дегазації міського полігону твердих побутових відходів у с. Великі Грибовичі Жовківського
району Львівської області, ознайомившись з кваліфікаційними вимогами до учасників
конкурсу та критеріями оцінки конкурсних пропозицій, ми, ______________________
(повне найменування учасника), приймаємо та погоджуємось з усіма умовами конкурсу
та пропонуємо відсоток винагороди у розмірі _______________ (цифра та прописом)
відсотків від отриманого доходу з продажу електроенергії, виробленої внаслідок
спалювання вилученого біогазу з тіла полігону.
Ми зобов’язуємося у разі визнання переможцем конкурсу нашу компанію виконати
роботи на умовах, визначених у конкурсній документації.
Ми згодні дотримуватись положень цієї пропозиції протягом 120 (сто двадцяти) днів з
дати розкриття конкурсних пропозицій. Наша пропозиція буде залишатися дійсною і
обов’язковою для нас у будь-який час до закінчення зазначеного строку.
Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі конкурсні пропозиції
та розуміємо, що ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої конкурсної пропозиції з більш
вигідними для вас умовами.
Якщо наша компанія буде визнана переможцем конкурсу, ми беремо на себе
зобов’язання підписати договір на виконання комплексу робіт зі спорудження та
експлуатації системи дегазації полігону твердих побутових відходів та виконати усі умови
договору.
До того часу, поки не буде підписано договір, наша конкурсна пропозиція з рішенням,
яким буде визнано нашу компанію переможцем, будуть означати домовленість між нами
та організатором конкурсу про укладання договору на умовах проведення конкурсу.
Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну й беззаперечну згоду з
усіма умовами проведення конкурсу.
Дата: “_____“ ________________ 20__ року
___________ ____________________________________________________
(підпис)
(прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника)
М. П. (у разі наявності печатки)

Додаток 2б
ПЕРЕЛІК КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ
1. Статут.
2. Ліцензія.
3. Витяг з ЄДРПОУ.
4. Балансовий звіт суб’єкта господарювання за два останні звітні періоди.
5. Звіт про фінансові результати та про рух грошових коштів за два останні звітні періоди.
6. Довідки про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та
платежами за єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
7. Довідка довільної форми на фірмовому бланку учасника (у разі наявності) за підписом
уповноваженої особи учасника та завірена печаткою підприємства про наявність на
балансі підприємства газоелектрогенераторної (когенераційної) установки, необхідної
для встановлення на полігоні твердих побутових відходів у с. Великі Грибовичі
Жовківського району Львівської області, з зазначенням типу, марки та заводського
номера установки та з додаванням підтверджуючих документів про набуття її у право
власності (завірених належними чином копій договору (ів), акта (ів) приймання-передачі,
балансової довідки, митних декларацій тощо).
8. Довідка довільної форми на фірмовому бланку учасника (у разі наявності) за підписом
уповноваженої особи учасника та завірена печаткою підприємства про наявність
працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід за відповідними
напрямками, які необхідні для виконання робіт відповідно до предмету конкурсу із
зазначенням посади, прізвища, ім’я, по батькові, контактного номера телефону та
загального стажу роботи. Також у цій довідці зазначається загальний штат працівників та
організаційна структура учасника.
9. Довідка довільної форми на фірмовому бланку учасника (у разі наявності) за підписом
уповноваженої особи учасника та завірена печаткою підприємства про строки
впровадження дегазації полігону твердих побутових відходів через встановлення та
введення в експлуатацію газоелектрогенераторної (когенераційної) установки у вигляді
графіка виконання робіт з впровадження проекту.
10. Довідка довільної форми на фірмовому бланку учасника (у разі наявності) за підписом
уповноваженої особи учасника та завірена печаткою підприємства про досвід учасника у
частині виконання аналогічних робіт з впровадження системи збору та утилізації біогазу
на полігоні твердих побутових відходів з додаванням підтверджуючих документів
(завірених належними чином копій договорів, актів приймання-передачі, відгуків
замовника).
11. Інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про
його здатність виконувати роботи належного рівня якості.
Додаток 3 до Оголошення про
проведення конкурсу
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ
1. Кваліфікаційні вимоги
1.1. Учасник конкурсу повинен відповідати таким кваліфікаційним вимогам:
1.1.1. Відсутність процедури банкрутства, відсутність процедури ліквідації учасника.
1.1.2. Спеціалізація учасника повинна відповідати меті діяльності у рамках проекту, а
саме виробництво електричної енергії.
1.1.3. Учасник конкурсу повинний продемонструвати спроможність реалізувати проекти
з встановлення та експлуатації об’єктів електроенергетики та показати досвід реалізації

не менше двох проектів з дегазації полігонів твердих побутових відходів на території
України.
1.1.4. Учасник конкурсу повинен продемонструвати наявність фінансових ресурсів, таких,
як ліквідні активи, кредитні лінії або інші фінансові кошти, необхідні для забезпечення
виконання комплексу робіт з дегазації полігону твердих побутових відходів та
встановленню установки для виробництва електричної енергії.
1.1.5. Наявність у учасника необхідного обладнання та матеріально-технічної бази
станом на дату проведення конкурсу. Учасник конкурсу повинен надати підтверджуючі
документи стосовно наявності у нього на балансі спеціалізованого обладнання чи
устаткування, яке буде необхідно використати для виконання робіт з дегазації полігону,
а саме газоелектрогенераторної (когенераційної) установки з підтвердженням права
щодо їх володіння (з копією договорів, актів приймання-передачі обладнання,
балансовою довідкою, митних декларації тощо).
1.1.6. Учасник повинен запропонувати строк з виконання комплексу робіт з дегазації
полігону твердих побутових відходів через встановлення та введення в експлуатацію
газоелектрогенераторної (когенераційної) установки для виробництва електричної
енергії, який повинен становити не більше 6 (шести) місяців з дати підписання договору
на виконання комплексу робіт зі спорудження та експлуатації системи дегазації полігону
твердих побутових відходів.
1.1.7. Учасник конкурсу повинен продемонструвати, що він може виконувати вимоги
українського законодавства щодо виробництва електричної енергії. Для цього конкурсант
повинен мати у наявності діючу ліцензію на виробництво електричної енергії, видану
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, та бути членом оптового ринку електричної енергії України.
2. Критерії оцінки
№
З/П
1

КОНКУРСНІ
БАЛИ
2

КРИТЕРІЙ

ПОРЯДОК ОЦІНКИ

3

4

Наявність
відповідного
досвіду

1.

від 0 до 25

2.

від 0 до 35
10 % – 0 балів
11 % – 1 бал
12 % – 3 бали
13 % – 7 балів
Найкращі
14 % – 11 балів
фінансові
15 % – 15 балів
умови
16 % – 19 балів
17 % – 23 бали
18 % – 27 балів
19 % – 31 бал
20 і більше % – 35 балів

Перевагу при оцінці та
більшу кількість конкурсних балів
отримує пропозиція учасника, який
продемонстрував
кращий
порівняно з іншими учасниками
конкурсу досвід реалізації проектів
з встановлення та експлуатації
об’єктів електроенергетики, але,
при цьому, учасник повинен мати
досвід реалізації не менш ніж
двох проектів з дегазації полігонів
твердих побутових відходів на
території України

Перевага надається учаснику,
який запропонує більший відсоток
винагороди від отриманого доходу
з
продажу
електроенергії,
виробленої внаслідок спалювання
вилученого біогазу з тіла полігону,
але не менше ніж 10 %

3.

4.

5.

від 0 до 15

від 0 до 15

від 0 до 10

Найкоротші
строки виконання
робіт
з
дегазації
полігону
твердих
побутових
відходів
Наявність
підтверджуючих
документів щодо
права володіння
або користування
обладнанням

Наявність
в
учасника
працівників
відповідної
кваліфікації та
з
досвідом
роботи у сфері
енергетики

Перевагу при оцінці та більшу
кількість конкурсних балів отримує
пропозиція учасника, яка містить
найкоротші строки з введення в
експлуатацію
газоелектрогенераторної
(когенераційної) установки на
полігоні
твердих
побутових
відходів
Перевагу та більшу кількість
конкурсних балів отримує учасник,
який має підтверджуючі документи
наявності на балансі необхідного
обладнання для встановлення на
полігоні
твердих
побутових
відходів з підтвердження права
його володіння
Перевагу та більшу кількість
конкурсних балів отримує учасник,
який має власний кваліфікований
персонал з досвідом роботи не
менш ніж три роки в області
енергетики, а саме в експлуатації
теплових
електростанцій
та
газоелектрогенераторних
(когенераційних) установок на
полігонах
твердих
побутових
відходів

