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Загальні положення
1
1

2
Терміни, які
вживаються в
тендерній
документації

3
Тендерна документація розроблена відповідно до вимог Закону
України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон). Терміни
вживаються у значенні, наведеному в Законі

Інформація про
замовника торгів

2

2.1 повне
найменування
2.2 місцезнаходження
2.3 посадова особа
замовника,
уповноважена
здійснювати
зв'язок з
учасниками

Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні,
утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо»
вул. Микільсько-Слобідська, 7, м. Київ, 02002
З технічних питань – Сойкіс Григорій Михайлович, телефон: (044)
517-63-58, e-mail pleso2016@ukr.net.
З організаційних питань Юрченко Анна Олександрівна,
телефон/факс: (044) 541-18-11, e-mail: 09876an@gmail.com.
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Процедура
закупівлі

4

Інформація про
Нове будівництво (Будівництво берегоукріплюючих споруд та
предмет закупівлі зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському
районі м. Києва) (ДК 021:2015 – 45243000-2 Укріплення берегових
ліній)
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Нове будівництво

4.1 назва предмета
закупівлі
4.2 опис окремої
частини (частин)
предмета
закупівлі (лота),
щодо якої можуть
бути подані
тендерні
пропозиції

відкриті торги

Будівництво берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку
вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва
Окремих частин предмета закупівлі (лоти) не визначено

4.3 місце, кількість,
обсяг поставки
товарів (надання
послуг,
виконання робіт)

Місце виконання робіт – м. Київ, Дніпровський район, ділянка
вздовж вулиці Маланюка, буд. 101.
Обсяг виконання робіт наведений у Додатку 2 до цієї тендерної
документації (розміщений в окремому файлі).

4.4 строк поставки
товарів (надання
послуг,
виконання робіт)

Строк виконання робіт – не може перевищувати 1170 (одна тисяча
сто сімдесят) календарних днів з дати підписання договору про
закупівлю у відповідності до календарного графіку виконання робіт.

Недискримінація
учасників

Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та
організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель
на рівних умовах.
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Інформація про
валюту, у якій
повинно бути
розраховано та
зазначено ціну
тендерної
пропозиції

Валютою тендерної пропозиції є гривня.
У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий
учасник може зазначити ціну тендерної пропозиції у валюті країни,
резидентом якої він є; при розкритті тендерних пропозицій ціна такої
тендерної пропозиції перераховується у гривні за офіційним курсом
до валюти, в якій зазначена ціна, установленим Національним банком
України на дату розкриття тендерних пропозицій.
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Інформація про
мову (мови), якою
(якими) повинно
бути складено
тендерні
пропозиції

Усі документи, що входять до складу тендерної пропозиції та
підготовлені безпосередньо учасником, повинні бути складені
українською мовою.
У разі, якщо установчі документи учасника складені іноземною
мовою (окрім російської), тендерна пропозиція повинна містити їх
автентичний переклад українською мовою. Текст перекладу повинен
бути засвідчений підписом уповноваженої особи учасника та
печаткою учасника (у разі наявності).
Всі інші документи, що мають відношення до тендерної
пропозиції, та не підготовлені безпосередньо учасником, можуть
бути складені українською або російською мовами.
Визначальним є текст, викладений українською мовою.

1170Порядок унесення змін та надання роз'яснень до тендерної документації
1

Процедура
надання
роз'яснень щодо
тендерної
документації

Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за десять днів до
закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися через
електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо
тендерної документації.
Усі звернення за роз’ясненнями автоматично оприлюднюються в
електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка
звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих
днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та
оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу
відповідно
до
статті
10
Закону.
У разі несвоєчасного надання або ненадання замовником роз’яснень
щодо змісту тендерної документації строк подання тендерних
пропозицій автоматично продовжується електронною системою не
менше як на сім днів.
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Унесення змін до
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами
тендерної
звернень або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до
документації
тендерної документації.
У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання
тендерних пропозицій продовжується в електронній системі
закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної
документації до закінчення строку подання тендерних пропозицій
залишалося не менше ніж сім днів.
Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації,
розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у
вигляді нової редакції тендерної документації додатково до
початкової редакції тендерної документації.
Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому
документі оприлюднює перелік змін, що вносяться.
Положення тендерної документації, до яких уносяться зміни,
відображаються у вигляді закреслених даних та повинні бути
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доступними для перегляду після внесення змін до тендерної
документації;
зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до
статті 10 Закону.
Інструкція з підготовки тендерної пропозиції
1

Зміст і спосіб
подання
тендерної
пропозиції

Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом
заповнення електронних форм з окремими полями, у яких
зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки, та
завантаження файлів зі сканованими копіями нижче наведених
документів:
1. Інформацією та документами, що підтверджують відповідність
учасника кваліфікаційним критеріям, згідно переліку, що наведений
у пункті 5 цієї тендерної документації;
2. Інформацією щодо відповідності учасника вимогам, визначеним
у статті 17 Закону, згідно переліку, що наведений у пункті 5 цієї
тендерної документації;
3. Інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні
характеристики предмета закупівлі, згідно переліку, що наведений у
пункті 6 цієї тендерної документації;
4. Документами, що підтверджують повноваження посадової особи
або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису
документів тендерної пропозиції, а саме:
для керівника учасника – випискою з протоколу зборів засновників
або копією протоколу зборів засновників, копією наказу про
призначення або іншим документом, що підтверджує повноваження
посадової особи учасника;
для іншої посадової особи учасника – оригіналом або завіреною
учасником копією довіреності (доручення) керівника учасника на
ім’я уповноваженої особи учасника, копією протоколу (витяг з
протоколу) зборів засновників та копією наказу (витяг) про
призначення керівника, який надав довіреність (доручення), або
іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи
учасника, яка надала довіреність (доручення);
5. Забезпеченням тендерної пропозиції – електронною банківською
гарантією Вимоги до оформлення банківської гарантії наведені у
пунктах 2 та 3 цієї документації;
6. Інформацією про субпідрядника (субпідрядників), згідно з
вимогами, що наведені у пункті 7 цієї документації;
7. Іншими документами:
 документу «Загальні відомості про учасника», складеного і
заповненого за формою:
Загальні відомості про учасника
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Найменування відомостей
Повна назва (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та по
батькові (для фізичних осіб)
Місцезнаходження
Поштова адреса
Інформація про обслуговуючий банк (банківські реквізити)
Керівництво (прізвище, ім’я та по батькові, контактний
телефон)
Телефон, факс, електронна пошта

Відповіді
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Особа (особи), яка(і) уповноважена(і) діяти від імені учасника
і яка(і) має(ють) право підписувати тендерну пропозицію
Датовано: “___” ________________ 20__ р.
_____________________________________________________________________
[Підпис]
[прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи
учасника]
7.



документу «Тендерна пропозиція» за формою, що наведена у
Додатку 1 до цієї тендерної документації;
 належним чином засвідченої учасником копії свідоцтва про
реєстрацію платника податку на додану вартість або витягу з
Реєстру платників податку на додану вартість – для учасника,
який є платником податку на додану вартість;
 належним чином засвідченої учасником копії довідки про
взяття на облік платника податків (у разі наявності);
 належним чином засвідченої учасником копії свідоцтва про
сплату єдиного податку або витягу з Реєстру платників єдиного
податку – для учасника, який є платником єдиного податку;
 належним чином засвідченої учасником копії паспорту – для
фізичних осіб;
 належним чином засвідченої учасником копії довідки про
присвоєння ідентифікаційного коду/номеру – для фізичних
осіб.
 довідкою учасника та субпідрядної організації (у разі залучення
субпідрядної організації) про застосування заходів довкілля під
час виконання робіт, що є предметом закупівлі;
 копія балансу учасчника за останній звітний квартал з
відміткою про прийняття уповноваженим органом.
Тендерна пропозиція може містити будь-які інші документи, які
бажає додати учасник.
Тендерна пропозиція учасника та файли, які входять до її
складу, повинні бути підписані учасником шляхом накладення
електронного цифрового підпису уповноваженої посадової
(службової) особи учасника з використанням засобів електронної
системи закупівель та з урахуванням вимог Закону України “Про
електронний цифровий підпис”.
Тендерна пропозиція вважається такою, що не відповідає
умовам тендерної документації, у разі якщо:
(a) електронний цифровий підпис не накладено на тендерну
пропозицію та файли, що входять до її складу, на момент
закінчення строку для її подання;
(b) на тендерну пропозицію накладено електронний цифровий
підпис посадової (службової) особи, повноваження якої не
підтверджено документально відповідно до підпункту 4
цього пункту тендерної документації;
(c) на тендерну пропозицію накладено електронний цифровий
підпис, що не належить учаснику (фізичній або юридичній
особі), який подав (подає) тендерну пропозицію.
Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну
пропозицію.
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Тендерна пропозиція учасника-нерезидента повинна містити
відповідні документи, передбачені законодавством країни, в якій цей
учасник зареєстрований.
Документи, які підтверджують статус учасника-нерезидента
повинні бути легалізовані у встановленому порядку відповідно до
Віденської конвенції "Про консульські зносини" 1963 року.
Документи, що не передбачені законодавством для учасників –
юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців,
не подаються ними у складі тендерної пропозиції.
Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов'язані з
оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст
пропозиції, а саме - відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток
на окремих документах, технічні помилки, описки, інше.
Допущення учасниками формальних (несуттєвих) помилок не
призведе до відхилення їх тендерних пропозицій.
Невідхилення замовником тендерної пропозиції при виявленні
формальних (несуттєвих) помилок не передбачає обов’язку
замовника допускати до оцінки тендерні пропозиції, що містять інші
помилки.
2

Забезпечення
тендерної
пропозиції

Тендерна пропозиція повинна обов’язково супроводжуватись
забезпеченням тендерної пропозиції – електронною банківською
гарантією.
Розмір забезпечення тендерної пропозиції: 440 000,00 грн.
(чотириста сорок тисяч гривень 00 копійок).
Строк дії забезпечення тендерної пропозиції – 120 (сто двадцять)
днів з дати розкриття тендерних пропозицій.
Вид забезпечення тендерної пропозиції: елктронна банківська
гарантія.
Основні вимоги до банківської гарантії: безвідклична банківська
гарантія повинна відповідати вимогам статей 560 – 569 Цивільного
кодексу України (для учасників-нерезидентів – вимогам
Уніфікованих правил Міжнародної торговельної палати для гарантії
за першою вимогою від 01.01.1992).
Банківська гарантія повинна свідчити про безумовний обов’язок
банку сплатити на користь замовника суму забезпечення тендерної
пропозиції у разі:
відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення
строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого
тендерні пропозиції вважаються чинними;
непідписання учасником, який став переможцем процедури торгів,
договору про закупівлю;
ненадання переможцем у строк, визначений в абзаці другому
частини третьої статті 17 цього Закону, документів, що
підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього
Закону;
ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання
договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір
укласти договір.
Банківська гарантія повинна містити строк її дії, умови сплати
гарантійної суми, назву предмета закупівлі, назву учасника та його
код в ЄДРПОУ (для юридичних осіб).
Вихідні дані для оформлення банківської гарантії:
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Назва замовника: Комунальне підприємство виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по
охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва
«Плесо»
Код ЄДРПОУ: 23505151
Банк: Публічне акціонерне товариство «Банк Кредит Дніпро»
Код банку: 305749
Рахунок 2600930946401
Тендерна пропозиція, яка не супроводжується банківською
гарантією або супроводжується банківською гарантією, яка не
відповідає вимогам тендерної документації, відхиляється.
3

Умови
повернення чи
неповернення
забезпечення
тендерної
пропозиції

Замовник повертає забезпечення тендерної пропозиції учаснику
протягом п'яти банківських днів з дня настання підстави для
повернення забезпечення тендерної пропозиції в разі:
закінчення строку дії забезпечення тендерної пропозиції,
зазначеного в тендерній документації;
укладення договору про закупівлю з учасником, який став
переможцем тендеру;
відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання;
завершення процедури закупівлі в разі неукладення договору про
закупівлю із жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції;
Забезпечення тендерної пропозиції не повертається замовником у
разі:
відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення
строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого
тендерні пропозиції вважаються чинними;
непідписання учасником, який став переможцем процедури торгів,
договору про закупівлю;
ненадання переможцем у строк, визначений в абзаці другому
частини третьої статті 17 Закону, документів, що підтверджують
відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону;
ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання
договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір
укласти договір.
Кошти, що надійшли як забезпечення тендерної пропозиції (у разі
якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до
відповідного бюджету.

4

Строк, протягом
якого тендерні
пропозиції є
дійсними

Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 днів з
дати розкриття тендерних пропозицій.
До закінчення цього строку замовник має право вимагати від
учасників продовження строку дії тендерних пропозицій, Учасник
має право:
відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним
забезпечення тендерної пропозиції;
погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним
тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції.

5

Кваліфікаційні
критерії до
учасників та
вимоги,

Для участі у процедурі закупівлі учасник повинен надати
наступні документи, які підтверджують його відповідність таким
кваліфікаційним критеріям:
а) наявність обладнання та матеріально-технічної бази:
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установлені
- довідка учасника та субпідрядної організації (у разі залучення
статтею 17 Закону субпідрядної організації) у довільній формі, завірена підписом
уповноваженої особи, про наявність обладнання та матеріальнотехнічної бази необхідних для виконання замовлення. Копії
документів, що підтверджують наявність в учасника та субпідрядної
організації (у разі залучення субпідрядної організації) матеріальнотехнічної бази, в тому числі договори оренди, намірів, лізингу тощо.
б) наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають
необхідні знання та досвід:
- довідка учасника та субпідрядної організації (у разі залучення
субпідрядної організації), завірена підписом уповноваженої особи,
про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають
необхідні знання та досвід для виконання замовлення, за такою
формою:
№
з/п

1

Посада
та/або
робоча
професія
2

Прізвище
та ініціали

Штатний/
найманий
працівник

3

4

Загальний
стаж
роботи,
років
5

Досвід
виконання
аналогічних
робіт, років
6

…

- копії документів, що підтверджують кваліфікацію всіх
працівників, які зазначені у довідці. Учасник має право подавати не
всі документи, що підтверджують кваліфікацію працівників, які
мають робочі професії.
в) наявність документально підтвердженого досвіду виконання
аналогічних договорів:
- довідка учасника та субпідрядної організації (у разі залучення
субпідрядної організації) завірена підписом уповноваженої особи про
наявність договорів про виконання будівництва берегоукріплюючих
споруд, та/або робіт з укріплення берегових ліній, та/або інших
договорів на виконання робіт, аналогічних предмету закупівлі за
такою формою:

Найменування
об’єкту і його
місцезнаходження

Вид
виконаних
робіт

Обсяг
виконаних
робіт у
договірних
цінах,
грн.

Термін
виконання
Замовник,
робіт,
контактні
початок,
данні
закінчення
(рік,
місяць)

- копії договорів (з додатками та актами про прийманняпередавання робіт), що зазначені у довідці.
У разі якщо учасник та субпідрядна організація (у разі залучення
субпідрядної організації) вважає, що відомості, що містяться у копіях
договорів
містять
комерційну таємницю
та/або
носять
конфіденційний характер, такі відомості можуть бути заретушовані.
Якщо кваліфікаційна частина тендерної пропозиції не містить
документів, які підтверджують відповідність учасника та
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субпідрядної організації (у разі залучення субпідрядної
організації) кваліфікаційним критеріям, або якщо ці документи
не запевняють замовника у тому, що учасник та субпідрядної
організації (у разі залучення субпідрядної організації) мають
необхідну кваліфікацію відповідно до усіх кваліфікаційних
критеріїв і здатні виконати замовлення згідно з умовами
тендерної документації, така тендерна пропозиція відхиляється.
Усі тендерні пропозиції, які відповідають установленим
кваліфікаційним критеріям, та за відсутності інших, передбачених
Законом та цією тендерною документацією, підстав для їх
відхилення, допускаються до оцінки.
Документи, що не передбачені законодавством для учасників –
юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців,
не подаються ними у складі тендерної пропозиції.
Учасник у складі тендерної пропозиції подає інформацію у
довільній формі про відсутність підстав, визначених у частинах
першій і другій статті 17 Закону, а саме:
1) учасник не пропонує, не дає або не погоджується дати прямо чи
опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого
державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо
найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на
прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі
або застосування замовником певної процедури закупівлі;
2) відомості про юридичну особу, яка є учасником, не внесено до
Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або
пов'язані з корупцією правопорушення;
3) службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено
учасником представляти його інтереси під час проведення процедури
закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно
із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель
корупційного правопорушення;
4) суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років
не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене
пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону
України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення
антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення
результатів торгів (тендерів);
5) фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин,
учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не
погашено у встановленому законом порядку;
6) службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну
пропозицію, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих
мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому
законом порядку;
7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі,
який не є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури
закупівлі та/або з членом (членами) тендерного комітету,
уповноваженою особою (особами) замовника;
8) учасник не визнаний у встановленому законом порядку
банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура;
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9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань наявна інформація,
передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань";
10) учасник не має заборгованість із сплати податків і зборів
(обов'язкових платежів).
11) юридична особа, яка є учасником, має антикорупційну
програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми.
Переможець торгів у строк, що не перевищує п'яти днів з дати
оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу
повідомлення про намір укласти договір, повинен надати
замовнику та розмістити системі Prozorro документи, що
підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5,
6 і 8 частини першої статті 17 Закону, зокрема:
1) довідку у довільній формі про те, що учасник не вчиняв
корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;
2) довідку у довільній формі про те, що службову (посадову) особу
учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси
під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є
учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності
за вчинення у сфері державних закупівель корупційного
правопорушення;
оригінал або нотаріально засвідчену копію документа, виданого
уповноваженим органом (наприклад: Департаментом інформаційноаналітичного забезпечення МВС України), що містить відомості про
відсутність або наявність судимості у фізичної особи, яка є
учасником, із датою видачі не більше місячної давнини відносно дати
подання цього документу замовнику;
3) оригінал або нотаріально засвідчену копію документа, виданого
уповноваженим органом (наприклад: Департаментом інформаційноаналітичного забезпечення МВС України), що містить відомості про
відсутність або наявність судимості у службової (посадової) особи
учасника, яка підписала тендерну пропозицію, із датою видачі не
більше місячної давнини відносно дати подання цього документу
замовнику;
а також, такі документи:
4) остаточну «Тендерну пропозицію», за формою що наведена у
Додатку 1 до цієї тендерної документації, складену відповідно до
результатів електронного аукціону;
5) кошторисну документацію складену відповідно до результатів
електронного аукціону, підписану учасником і підписом
сертифікованого інженера-проектувальника фахівця кошторисника
(на тих документах, для яких це вимагається) у складі:
проект договірної вартості;
зведений кошторис;
локальні кошториси;
відомість ресурсів до об’єктного кошторису.
6) оригінал (сканована копія з оригіналу) або електронний
оригінал, або нотаріально завірену копію довідки про відсутність
заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів), або
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інформацію про наявність/відсутність заборгованості, видану
відповідною Державною фіскальною службою.
7) у разі якщо переможцем процедури закупівлі визнано
товариство з обмеженою та/або додатковою відповідальністю
переможець торгів відповідно до статті 44 Закону України «Про
товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» має
надати довідку в довільній формі про те, що сума
договору не перевищує 50 відсотків вартості чистих активів
товариства станом на кінець попереднього кварталу та документи що
підтверджують інформацію, зазначену у довідці. У разі якщо сума
договору перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства
станом на кінець попереднього кварталу учасник має надати копію
протоколу (або витягу) рішення загальних зборів про надання згоди
на вчинення даного правочину.
8) копія наказу про призначення уповноваженого з реалізації
антикорупційної програми та/або затвердження антикорупційної
програми.
Учасник може надати інші документи, що підтверджують
відсутність інших підстав, визначених статтею 17 Закону.
Замовник не вимагає документального підтвердження інформації,
що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких
є вільним.
Замовник не вимагає від учасників документів, що підтверджують
відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 7 частини першої статті
17 Закону.
6

Інформація про
технічні, якісні та
кількісні
характеристики
предмета
закупівлі

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики
предмету закупівлі наведена у Додатку 2 до цієї документації
(розміщений в окремому файлі).
Строк виконання робіт – не може перевищувати 1170 календарних
днів з дати підписання договору про закупівлю у відповідності до
календарного графіку виконання робіт.
Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі
тендерних пропозицій інформацію та документи, які
підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника
технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета
закупівлі, установленим замовником, а саме:
1) кошторисна документація, підписана учасником і підписом
сертифікованого інженера-проектувальника фахівця кошторисника
(на тих документах, для яких це вимагається), у складі:
проект договірної вартості;
зведений кошторис;
локальні кошториси;
відомість ресурсів до об’єктного кошторису.
2) копія кваліфікаційного сертифікату сертифікованого інженерапроектувальника в частині кошторисної документації.
3) календарний графік виконання робіт.
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Інформація про
У разі залучення субпідрядних організацій для виконання робіт, що
субпідрядника (у є предметом закупівлі і вартість, яких перевищує 20 % загального
випадку закупівлі обсягу робіт, учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції:
робіт)
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- довідку про субпідрядні організації, яка повинна містити
інформацію про повне найменування та місцезнаходження
субпідрядної організації, вид робіт, які будуть виконуватися
субпідрядною організацією, обсяг робіт, що будуть виконуватися
субпідрядними організаціями (у відсотках).
- лист-згода субпідрядної організації (або завірена учасником копія
листа- згоди), що підтверджує можливість надання послуг із
зазначенням переліку виду робіт
8

Унесення змін
або відкликання
тендерної
пропозиції
учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну
пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого
забезпечення тендерної пропозиції.
Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції
враховуються в разі, якщо їх отримано електронною системою
закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій.
Подання та розкриття тендерної пропозиції

1

Кінцевий строк
подання
тендерної
пропозиції

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 25.10.2018
Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру.
Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає
повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із
зазначенням дати та часу.
Тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель
після закінчення строку подання, не приймаються та автоматично
повертаються учасникам, які їх подали.

2

Дата та час
розкриття
тендерної
пропозиції

Дата і час розкриття тендерних пропозицій визначаються
електронною системою закупівель автоматично та зазначаються в
оголошенні про проведення процедури відкритих торгів
Оцінка тендерної пропозиції

1

Перелік критеріїв
Методика оцінки тендерних пропозицій полягає у визначенні
та методика
кількості балів для кожної тендерної пропозиції за такими
оцінки тендерної критеріями:
пропозиції із
№
Критерії оцінки
Питома вага
зазначенням
п/п
питомої ваги
1
Ціна
70
критерію
2
Строк виконання робіт
30
1. Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним
чином: тендерній пропозиції, ціна якої найвигідніша (найменша),
присвоюється максимально можлива кількість балів – 70. Кількість
балів для решти тендерних пропозицій торгів визначається за
формулою:
Цобч = Цmin/Цобч *70, де
Цобч – обчислювана кількість балів;
Цmin – найвигідніша (найменша) ціна;
Цобч – ціна тендерної пропозиції, кількість балів для якої
обчислюється;
70 – максимально можлива кількість балів за критерієм “Ціна”.
Під терміном “Ціна” мається на увазі ціна, що заявлена учасником
з урахуванням усіх податків, зборів та обов’язкових платежів, які
сплачує учасник згідно обраної системи оподаткування (в т. ч. ПДВ).
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2. Кількість балів за критерієм «Строк виконання робіт»
визначається наступним чином: тендерній пропозиції, строк
виконання робіт в якій складає 650-799 днів, присвоюється
максимальна кількість балів – 30; тендерній пропозиції, строк
виконання робіт в якій складає 800-999 днів, присвоюється 20 балів;
тендерній пропозиції, строк виконання робіт в якій складає 1000-1169
днів, присвоюється 10 балів; тендерній пропозиції, строк виконання
робіт в якій складає 1170 і більше днів, присвоюється 0 балів
Переможцем обирається учасник, пропозиція якого набрала
найбільшу кількість балів.
Оцінка тендерних пропозицій проводиться електронною системою
закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки,
зазначених вище та шляхом застосування електронного аукціону.
Тендерна пропозиція, подана учасником, оцінюється замовником
за приведеною ціною, яка розраховується автоматично системою
електронних закупівель на момент подання пропозиції учасником за
математичною формулою
PP = P/(1 + (F1 + F2 + ... + Fn) / PV), де:
PP - приведена ціна;
P - ціна;
F1 ... Fn - питома вага інших критеріїв оцінки, запропонованих
учасником;
PV - питома вага критерію "ціна"
Після оцінки пропозицій, замовник розглядає тендерні пропозиції
на відповідність вимогам тендерної документації з переліку
учасників, починаючи з учасника, пропозиція якого за результатом
оцінки визначена найбільш економічно вигідною.
Строк розгляду тендерної пропозиції, яка за результатами оцінки
визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати
п'яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної
пропозиції.
Строк розгляду тендерної пропозиції може бути аргументовано
продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження
строку розгляду тендерної пропозиції замовник оприлюднює
повідомлення в електронній системі закупівель.
У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки
визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає
наступну тендерну пропозицію з переліку учасників, що вважається
найбільш економічно вигідною.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з
питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної
пропозиції.
За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник
визначає переможця та приймає рішення про намір укласти договір
згідно з цим Законом.
Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації,
наданої учасником, до органів державної влади, підприємств,
установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання
достовірної інформації про його невідповідність вимогам
кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині
першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у тендерній
пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при
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визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє
тендерну пропозицію такого учасника.
2

Інша інформація

Учасник самостійно одержує всі необхідні дозволи, ліцензії,
сертифікати (у тому числі експортні та імпортні) на роботи та
матеріали/обладнання, що пропонується виконувати/поставляти за
договором, та інші документи, пов’язані з поданням його тендерної
пропозиції, та несе всі витрати на їх отримання.
Будь-які витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням
тендерної пропозиції, не відшкодовуються замовником, незалежно
від результатів торгів.
Ціна тендерної пропозиції формується на підставі Договірної ціни
складеної відповідно до “Правил визначення вартості будівництва”
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, прийнятих наказом Міністерства
регіонального розвитку та житлово-комунального господарства
України від 05.07.2013 № 293 (з урахуванням змін і доповнень).
Ціна тендерної пропозиції (договірна ціна), за яку учасник згоден
виконати замовлення, розраховується на підставі нормативної
потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних
для здійснення проектних рішень по об`єкту будівництва та поточних
цін на них.
Ціна тендерної пропозиції учасника (договірна ціна) повинна
включати вартість усіх видів і обсягів послуг відповідно до Додатку
2 до цієї тендерної документації з урахуванням робіт, що
передбачаються до виконання субпідрядними організаціями у разі їх
залучення.
Ціна тендерної пропозиції учасника (договірна ціна) повинна бути
твердою враховувати усі податки, збори та інші витрати, пов'язані з
виконанням робіт, передбачених цією тендерною документацією.
При складанні ціни пропозиції учасника конкурсних торгів (договірної
ціни) учасник здійснює розрахунок кошторисної заробітної плати
(пункти 1 та 2 розділу ІІІ «Порядку розрахунку розміру кошторисної
заробітної плати, який враховується при визначенні вартості
будівництва об’єктів (затверджено наказом Мінрегіону від 20.10.2016
№ 281 та зареєстровано в Мін’юсті 11.11.2016 за № 1469/29599) одного
працівника в режимі повної зайнятості, яку планує отримувати на
об’єкті з урахуванням положень галузевих (міжгалузевих),
територіальних угод та колективних договорів. Окремо вказує кошти на
покриття ризику учасника будiвництва; Окремо вказує кошти на
покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами
Загальна вартість тендерної пропозиції повинна бути остаточно
визначена без будь-яких посилань, обмежень або застережень.

3

Відхилення
тендерних
пропозицій

Тендерна пропозиція відхиляється замовником у разі якщо:
1) учасник:
- не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим статтею
16 Закону;
- не надав забезпечення тендерної пропозиції;
2) переможець:
- відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до
вимог тендерної документації або укладення договору про
закупівлю;
- не надав документи, що підтверджують відсутність підстав,
передбачених статтею 17 Закону;
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3) наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині сьомій статті 28
Закону;
4) тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної
документації.
Відсутність документів, що не передбачені законодавством для
учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осібпідприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою
для її відхилення замовником.
Інформація про відхилення тендерної пропозиції протягом одного
дня з дня прийняття рішення оприлюднюється в електронній системі
закупівель та автоматично надсилається учаснику/переможцю,
тендерна пропозиція якого відхилена через електронну систему
закупівель.
У разі якщо учасник, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає
недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий
учасник може повторно звернутися до замовника з вимогою надати
додаткову інформацію стосовно причини невідповідності його
пропозиції умовам тендерної документації, зокрема, технічній
специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям,
а замовник зобов'язаний надати йому відповідь з такою інформацією
не пізніше ніж через п'ять днів з дня надходження такого звернення
через електронну систему закупівель.
Результати торгів та укладання договору про закупівлю
1

Відміна
замовником
торгів чи
визнання їх
такими, що не
відбулися

Замовник відміняє торги в разі:
1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і
послуг;
2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені
порушення законодавства з питань публічних закупівель;
3) порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення
процедури закупівлі та повідомлення про намір укласти договір,
передбачених Законом;
4) подання для участі в них менше двох тендерних пропозицій;
5) допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій;
6) відхилення всіх тендерних пропозицій згідно із Законом.
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі:
1) якщо ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції
перевищує суму, передбачену замовником на фінансування
закупівлі;
2) якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок
непереборної сили;
3) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і
послуг.
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не
відбулися, оприлюднюється в електронній системі закупівель
замовником протягом одного дня з дня прийняття замовником
відповідного рішення та автоматично надсилається усім учасникам
електронною системою закупівель

2

Строк укладання
договору

Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається
замовником у день визначення переможця, та протягом одного дня
після прийняття такого рішення замовник оприлюднює на вебпорталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти
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договір та надсилає його переможцю. Усім іншим учасникам
електронною системою закупівель автоматично надсилається
повідомлення із зазначенням найменування та місцезнаходження
переможця торгів.
Учасник, якого не визнано переможцем торгів за результатами
оцінки та розгляду його пропозиції, може звернутися через
електронну систему закупівель до замовника з вимогою щодо
надання інформації про пропозицію переможця торгів, у тому числі
щодо зазначення її переваг порівняно з пропозицією учасника, який
надіслав звернення, а замовник зобов'язаний надати йому відповідь
не пізніше ніж через п'ять днів з дня
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, якого
визнано переможцем торгів, протягом строку дії його пропозиції не
пізніше ніж через двадцять днів з дня прийняття рішення про намір
укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної
документації та пропозиції учасника-переможця.
З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника
договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через
десять днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого
органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.
3

Проект договору
про закупівлю

Проект договору про закупівлю наведений у Додатку 3 до цієї
документації (розміщений в окремому файлі).

4

Істотні умови, що
Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного
обов'язково
кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням
включаються до особливостей, визначених цим Законом.
договору про
Учасник - переможець процедури закупівлі під час укладення
закупівлю
договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження
певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого
дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності
передбачено законодавством.
Забороняється укладання договорів, що передбачають оплату
замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур
закупівель, крім випадків, передбачених цим Законом.
Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту
тендерної пропозиції за результатами аукціону переможця
процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не
можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань
сторонами в повному обсязі, крім випадків, визначених Законом.
Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк,
достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного
року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в
договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету
затверджено в установленому порядку.
Договір про закупівлю є нікчемним у разі:
його укладення з порушенням вимог частини четвертої статті 36
цього Закону;
його укладення в період оскарження процедури закупівлі
відповідно до статті 18 цього Закону;
його укладення з порушенням строків, передбачених частиною
другою статті 32 та абзацом восьмим частини третьої статті 35 цього
Закону, крім випадків зупинення перебігу строків у зв'язку з
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розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 цього
Закону.
5

Дії замовника при
відмові
переможця торгів
підписати договір
про закупівлю

У разі відмови переможця торгів від підписання договору про
закупівлю відповідно до вимог тендерної документації замовник
відхиляє тендерну пропозицію цього учасника та визначає
переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких
ще не минув

6

Забезпечення
виконання
договору про
закупівлю

Учасник-переможець повинен не пізніше дати укладення договору
про закупівлю внести забезпечення виконання договору у формі
банківської гарантії.
Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю складає 5
відсотків вартості договору.
Основні вимоги до банківської гарантії: безвідклична банківська
гарантія повинна відповідати вимогам статей 560 – 569 Цивільного
кодексу України (для учасників-нерезидентів – вимогам
Уніфікованих правил Міжнародної торговельної палати для гарантії
за першою вимогою від 01.01.1992).
Банківська гарантія повинна свідчити про безумовний обов’язок
банку сплатити на користь замовника суму забезпечення виконання
договору у разі: порушення виконавцем строків виконання робіт за
договором.
Банківська гарантія повинна містити строк її дії (строк дії не
повинен бути меншим строку дії договору про закупівлю), умови
сплати гарантійної суми, назву предмета закупівлі, назву учасника та
його код в ЄДРПОУ (для юридичних осіб).
Вихідні дані для оформлення банківської гарантії:
Назва замовника: Комунальне підприємство виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по
охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва
«Плесо»
Код ЄДРПОУ: 23505151
Банк: Публічне акціонерне товариство «Банк Кредит Дніпро»
Код банку: 305749
Рахунок 2600930946401
Замовник повертає забезпечення виконання договору про
закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, у разі
визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про
закупівлю недійсними та у випадках, передбачених статтею 37
Закону, а також згідно з умовами, зазначеними в договорі, але не
пізніше ніж протягом п'яти банківських днів з дня настання
зазначених обставин.
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Додаток 1 до тендерної документації

ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ
КОМУ: тендерному комітету КП «Плесо».
ВІДКРИТІ ТОРГИ на закупівлю «Нове будівництво (Будівництво берегоукріплюючих споруд
та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському районі м. Києва) (ДК 021:2015
– 45243000-2 Укріплення берегових ліній)»
Вивчивши тендерну документацію на закупівлю «Нове будівництво (Будівництво
берегоукріплюючих споруд та зони відпочинку вздовж Русанівської протоки у Дніпровському
районі м. Києва) (ДК 021:2015 – 45243000-2 Укріплення берегових ліній)», затверджену
протоколом засідання тендерного комітету від ________ № ____/18, ми, ________________,
(повне найменування учасника) приймаємо та погоджуємось з усіма умовами тендерної
документації на зазначені вище торги, в тому числі із основними умовами договору, які будуть
включені до договору про закупівлю, та пропонуємо здійснити закупівлю зазначених в нашій
тендерній пропозиції робіт за ціною: _________________________________ (сума, цифрами і
прописом) грн., у тому числі ПДВ (20%) – ____ грн. (сума, цифрами) у відповідності до таблиці
та договірної ціни, що додається:
№
Одиниця
Вартість/
Примітка
з/п
Найменування
виміру
1. Берегоукріплення ділянки 1
грн.
2. Берегоукріплення ділянки 2
грн.
3. Берегоукріплення ділянки 3
грн.
4. Берегоукріплення ділянки 4
грн.
5. Берегоукріплення ділянки 5
грн.
6. Берегоукріплення ділянки 6
грн.
7. Берегоукріплення ділянки 7
грн.
Будівельні і монтажні роботи водозабору для системи
8.
грн.
поливу
9. Монтаж трубопроводів насосної станції
грн.
10. Монтаж устаткування насосної станції
грн.
11. Придбання устаткування насосної станції
грн.
12. Підготовка ділянки під благоустрій
грн.
13. Земляні роботи та благоустрій території
грн.
14. Благоустрій території та малі форми
грн.
15. Берегоукріплення
грн.
16. Дощова каналізація К2
грн.
Зовнішня водополивна система зрошувальних
17.
грн.
протипожежних смуг
18. Система автоматики
грн.
19. Зовнішнє освітлення
грн.
Всього
грн.
Податок на додану вартість
грн.
(числом та
Всього по об’єкту
грн.
прописом)
Строк виконання робіт – _____ календарних днів з дати підписання договору про закупівлю
у відповідності до календарного графіку виконання робіт.
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Ми зобов’язуємося у випадку визначення нас переможцем виконати роботи на умовах,
визначених у тендерній документації.
Ми зобов’язуємося у випадку визначення нас переможцем у строк, що не перевищує 5 днів
з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти
договір, надати вам документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2,
3, 5, 6 і 8 частини першої статті 17 Закону, в тому числі і документи, що визначені тендерною
документацією на зазначену вище закупівлю.
Ми згодні дотримуватись положень цієї тендерної пропозиції протягом 120 днів з дати
розкриття тендерних пропозицій.
Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції та
розуміємо, що ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для вас
умовами.
Якщо нас буде визначено переможцем і вами буде прийняте рішення про намір укласти
договір про закупівлю, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір про закупівлю у строк
не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу
повідомлення про намір укласти договір про закупівлю і не пізніше ніж через 20 днів з дня
прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної
документації та нашої, та виконати усі умови договору про закупівлю.
Датовано: “___” ________________ 20__ р
[Підпис]

[прізвище,ініціали, посада уповноваженої особи учасника]

