Акціонерне товариство
«Укртрансгаз»
Філія «Оператор
газотранспортної
системи України»

Ukrtransgaz
Joint Stock Company
Branch «Operator of the
Gas Transmission
System of Ukraine»

Україна, 01021, м. Київ,
Кловський узвіз, 9/1, 2 поверх
тел. :+38 (044) 461-20-13
tso.utg.ua

ISO 50001
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS
18001

2 floor, 9/1, Klovskyi Uzviz,
Kyiv, 01021, Ukraine
tel.:+38 (044) 461-20-13
tso.utg.ua

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні тендерного комітету
(протокол № ф18/018-зм-2
від «23» січня 2019 року)
Голова тендерного комітету
________________ О.І. Юрків
м.п.

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
по предмету закупівлі

«Управлінські послуги
(Послуги з управління проектом супроводження процесів відокремлення
діяльності з транспортування та зберігання природного газу)»

Секретар тендерного комітету
_____________ Я.Б. Кривко

м. Київ – 2019

ЗМІСТ
ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАКУПІВЛЮ
ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ УЧАСНИКАМ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
РОЗДІЛ ІІ. ПОРЯДОК УНЕСЕННЯ ЗМІН ТА НАДАННЯ РОЗ’ЯСНЕНЬ ДО ТЕНДЕРНОЇ
ДОКУМЕНТАЦІЇ
РОЗДІЛ ІІІ. ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
РОЗДІЛ ІV. ПОДАННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
РОЗДІЛ V. ОЦІНКА ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
РОЗДІЛ VІ. РЕЗУЛЬТАТИ ТОРГІВ ТА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ
РОЗДІЛ VІІ. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
ДОДАТКИ
ДОДАТОК І. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
ДОДАТОК Іа. ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ
ДОДАТОК ІІ. КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ДО УЧАСНИКІВ ТОРГІВ
ДОДАТОК ІІІ. ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТІВ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ПЕРЕМОЖЦЕМ ТОРГІВ,
ПОРЯДКУ І СТРОКІВ ЇХ НАДАННЯ
ДОДАТОК ІV. ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ
ДОДАТОК V-а. ОПИТУВАЛЬНИК КОНТРАГЕНТА - ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
ДОДАТОК V-б. ОПИТУВАЛЬНИК КОНТРАГЕНТА - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
ДОДАТОК V-в. ПИТАЛЬНИК ЩОДО ЕКОЛОГІЧНО-СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УЧАСНИКІВ
ДОДАТОК VІ. ВИМОГИ ДО БАНКІВСЬКОЇ ГАРАНТІЇ (ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ
ПРОПОЗИЦІЇ)
ДОДАТОК VІІ. ВИМОГИ ДО БАНКІВСЬКОЇ ГАРАНТІЇ (ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ
ДОГОВОРУ)
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№
1

2
3
4

5
6
7
8

ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАКУПІВЛЮ
Контактна особа замовника,
Контактні особи замовника:
уповноважена здійснювати
1) щодо процедурних питань: згідно оголошення про
зв’язок з учасниками
проведення процедури закупівлі, розміщеного в електронній
системі закупівель;
2) щодо отримання документів від переможця процедури
закупівлі:
- Коваленко Катерина Михайлівна (Начальник управління
розвитку бізнесу філії "Оператор газотранспортної системи
України"; місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз,
9/1, каб. 137; тел.: (044) 461-26-92, факс: 461-20-95;
е-mail: kovalenko-em@utg.ua)
Назва предмета закупівлі
Управлінські послуги (Послуги з управління проектом
супроводження процесів відокремлення діяльності з
транспортування та зберігання природного газу)
Коди відповідних
класифікаторів предмета
ДК021-2015: 79420000-4 — Управлінські послуги
закупівлі (за наявності)
Опис окремої частини
(частин) предмета закупівлі
Закупівля проводиться без визначення окремих частин
(лота), щодо якої можуть бути предмета закупівлі (лотів)
подані тендерні пропозиції
Кількість товарів або обсяг
Згідно технічних вимог і якісних характеристик предмета
виконання робіт чи надання
закупівлі
послуг
Місце поставки товарів або
Філія «Оператор ГТС України» АТ «Укртрансгаз»
місце виконання робіт чи
(Кловський узвіз, 9/1, 2 поверх)
надання послуг
Строк поставки товарів,
виконання робіт чи надання
18 місяців з дати укладання договору
послуг
Очікувана вартість предмета
Очікувана вартість закупівлі:
закупівлі
– 81 144 000 (Вiсiмдесят один мiльйон сто сорок чотири тисячi)
грн. 00 коп. (з ПДВ);
– 67 620 000 (Шiстдесят сiм мiльйонiв шiстсот двадцять тисяч)
грн. 00 коп. (без ПДВ)

9
10
11

12

Розмір мінімального кроку
пониження ціни
Кінцевий строк подання
тендерної пропозиції
Розмір забезпечення
тендерної пропозиції (якщо
замовник вимагає його
надати)
Вид забезпечення тендерної
пропозиції (якщо замовник
вимагає його надати)

13

Забезпечення виконання
договору про закупівлю

14

Додаткова інформація

500 000 (П`ятсот тисяч) грн. 00 коп.
до 15 год. 00 хв. 30.01.2019
985 000 (Дев`ятсот вісімдесят п`ять тисяч) грн.00 коп.
Банківська гарантія (оригінал електронної банківської
гарантії, що оформлена в електронному вигляді з
дотриманням вимог законодавства про електронний
документообіг та електронний підпис)
Замовник вимагає надання забезпечення виконання договору
про закупівлю переможцем торгів у виді банківської гарантії
виконання зобов’язання у розмірі 0,5 % від загальної суми
вартості договору.
Дана закупівля здійснюється у відповідності до
https://www.prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2018-10-10-000113-c
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ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
УЧАСНИКАМ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ
РОЗДІЛ І.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2
3
Терміни, які вживаються в
Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону
тендерній документації
України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон) та інших
нормативних документів чинного законодавства у сфері
публічних закупівель. Терміни вживаються в значеннях,
визначених Законом
Інформація про замовника
торгів
повне найменування
Акціонерне товариство "Укртрансгаз" в особі філії "Оператор
газотранспортної системи України" (код ЄДРПОУ 41635376)
місцезнаходження
01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/1
посадова особа замовника,
Інформацію зазначено в п. 1 зведеної інформації про закупівлю.
уповноважена здійснювати
зв'язок з учасниками
Процедура закупівлі
відкриті торги
Інформація про предмет
закупівлі
назва предмета закупівлі
Інформацію зазначено в п. 2 зведеної інформації про закупівлю.
опис окремої частини
(частин) предмета
закупівлі (лота), щодо
якої можуть бути подані
тендерні пропозиції
місце, кількість, обсяг
поставки товарів (надання
послуг, виконання робіт)
строк поставки товарів
(надання послуг,
виконання робіт)
Недискримінація
учасників
Інформація про валюту, у
якій повинно бути
розраховано та зазначено
ціну тендерної пропозиції

Інформацію зазначено в п. 4 зведеної інформації про закупівлю.

Інформацію зазначено в п.п. 5 та 6 зведеної інформації про
закупівлю.
Інформацію зазначено в п. 7 зведеної інформації про закупівлю.
Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та
організаційно-правових форм беруть участь у процедурах
закупівель на рівних умовах
Валютою тендерної пропозиції для учасників процедури закупівлі
- резидентів України є гривня.
Порядок зазначення ціни тендерної пропозиції учасника нерезидента України визначений в п.6.1 тендерної документації.
Ціна тендерної пропозиції формується з врахуванням всіх витрат,
податків та зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, та
всіх інших витрат, які пов’язані з наданням послуги.
Якщо ціна тендерної пропозиції не включає будь-яких витрат
учасника, такі витрати покладаються на учасника.

6.1

Порядок зазначення ціни
тендерної пропозиції
учасника – нерезидента
України в електронній
системі закупівель

Учасник закупівлі-нерезидент України може зазначити ціну
тендерної пропозиції у гривні або іноземній валюті, а саме Євро
(EUR, код валюти 978) або долар США (USD, код валюти 840). У
такому випадку, для проведення електронного аукціону в
електронній системі закупівель, учасник-нерезидент України
визначає перераховану ціну тендерної пропозиції у гривні за
офіційним курсом до Євро або долару США, установленим
Національним банком України на дату внесення відповідної
інформації учасником в ЕСЗ (кінцеву дату подання тендерної
пропозиції (щодо ціни первинної пропозиції) або дату проведення
електронного аукціону (у разі, якщо учасник-переможець понижає
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ціну своєї пропозиції під час аукціону)).
Перерахунок ціни у національну валюту – гривню здійснюється
наступним чином:

Р = І * 𝑪,

7

1

2

1

Інформація про мову
(мови), якою (якими)
повинно бути складено
тендерні пропозиції

де:
Р – перерахована ціна тендерної пропозиції в гривні;
І - ціна пропозиції у іноземній валюті (Євро або долар США) на
момент розкриття пропозицій;
C - офіційний курс НБУ до долару США (USD, код валюти 840) або
Євро (EUR, код валюти 978) на кінцеву дату подання тендерної
пропозиції, або дату проведення електронного аукціону.
Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що
подаються учасником, викладаються українською мовами.
Якщо в складі тендерної пропозиції надається документ,
складений на іншій, ніж передбачено цим пунктом мові, учасник
надає автентичний переклад цього документу. Відповідальність за
достовірність перекладу несе учасник.
Дана вимога не відноситься до власних назв та/або
загальноприйнятих визначень, термінів, малюнків, креслень тощо.

РОЗДІЛ ІІ. ПОРЯДОК УНЕСЕННЯ ЗМІН ТА НАДАННЯ РОЗ’ЯСНЕНЬ ДО ТЕНДЕРНОЇ
ДОКУМЕНТАЦІЇ
Процедура надання
Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до
роз’яснень щодо
закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися через
тендерної документації
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 3-х 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 7 днів.
Унесення змін до
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами
тендерної документації
звернень або на підставі рішення органу оскарження внести зміни
до 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 7
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 доступними для перегляду після
внесення змін до тендерної документації.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно
до статті 10 Закону.
РОЗДІЛ ІІІ. ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
Зміст і спосіб подання
Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом
тендерної пропозиції
заповнення електронних форм з окремими полями, у яких
зазначається інформація про ціну(1), інші критерії оцінки(1) (у разі їх
(1)
у разі проведення
встановлення замовником), та завантаження файлів з:
багатолотової закупівлі –
5

подається по кожному
лоту окремо.
вимога стосується
учасника, який являється
юридичною особою.
(2)

у разі, якщо керівник
юридичної особирезидента є нерезидентом,
учасник додатково надає
скан-копію з оригіналу
або копії дозволу
керівнику про
працевлаштування в
Україні
(3)

учасник, який являється
юридичною особою подає
таку інформацію за
формою, яку наведено у
Додатку V–а до тендерної
документації (схематичне
зображення структури
власності Контрагента
надається у випадках, що
визначені в п. 8.3 даного
додатку V–а);
(4)

учасник, який являється
фізичною особою подає
таку інформацію за
формою, яку наведено у
Додатку V–б до тендерної
документації

1. Інформацією, що підтверджує відповідність тендерної
пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим
вимогам по предмету закупівлі(1) (у вигляді гарантійного листа, що
складений за формою, яку наведено в Додатку Іа до тендерної
документації).
2. Інформацією, що підтверджує відповідність учасника
встановленим/-ому замовником кваліфікаційним/-ому критеріям/ю, у вигляді скан-копій/-ї документів/-та, які/-ий визначено в
Додатку ІІ до тендерної документації.
3. Інформацією, що підтверджує повноваження посадової
особи(2) або представника учасника процедури закупівлі щодо
підпису документів тендерної пропозиції, а саме:
3.1. Відомості про керівника(2) та особу/-іб (довідка в довільній
формі), якій/-им надано право щодо підпису документів
тендерної пропозиції (з обов’язковим зазначенням ПІБ (без
скорочень) та посади(2) щодо кожної особи, зазначеної у довідці);
3.2. Документи(2), що підтверджують правомочність
керівника:
- рішення про призначення керівника або виписки/витягу з
протоколу або іншого розпорядчого документу органу
підприємства/організації до компетенції якого, (згідно статутних
документів), відноситься прийняття такого рішення (у формі
скан-копії з оригіналу або копії);
- наказ про призначення керівника(3) (у формі скан-копії з
оригіналу або копії);
- установчі документи (статут або установчий договір, або
засновницький договір, або положення (скан-копія з оригіналу
або копії)), або довідка (в довільній формі; скан-копія з оригіналу
або копії) учасника процедури закупівлі з кодом
адміністративних послуг, за яким можна отримати доступ до
чинних установчих документів учасника, на веб-порталі
Міністерства юстиції України (за електронною адресою
https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch).
3.3. Документи (скан-копія/-ї з оригіналу/-ів та/або копії/-ій),
що підтверджують повноваження посадової особи(2) або
представника учасника процедури закупівлі щодо підпису
документів тендерної пропозиції (якщо такі документи не надано у
відповідності з підпунктом 3.2 даного пункту).
4. Інформації про субпідрядника (субпідрядників), що надається
у відповідності до вимог, які встановлені п. 7 даного розділу
тендерної документації.
5. Інформацією про учасника (Опитувальник контрагента(4)).
6. Документом/-ами, що підтверджує/-ють надання учасником
забезпечення тендерної пропозиції(1) (у разі якщо таке забезпечення
вимагається замовником).
Кожен файл, який містить документ/інформацію, завантажується
учасником у форматах .pdf, або .jpeg, або ін. із зазначенням назви
документа/інформації (окрім файлу/-ів, що підтверджує/-ють
надання учасником забезпечення тендерної пропозиції (у разі якщо
таке забезпечення вимагається замовником)). Формати файлів
повинні бути доступними для загального перегляду без
використання спеціалізованого програмного забезпечення.
Банківська гарантія (у разі якщо її надання вимагається
замовником) має бути надана в електронній формі у тому вигляді
(в т.ч. в частині назви та розширення), у якому учасник отримав її
від банка–гаранта.
Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну
пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації
частини предмета закупівлі (лота)).
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Поданням своєї тендерної пропозиції учасник:
- підтверджує повну і беззаперечну згоду з усіма умовами, що
вказані в проекті договору згідно вимог Додатку IV до тендерної
документації та зобов’язується укласти договір про закупівлю не
пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір
укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної
документації;
- підтверджує відсутність підстав у замовника щодо відмови в
участі у процедурі закупівлі та/або відхилення тендерної
пропозиції учасника, зазначених у статті 17 та частині сьомій
статті 28 Закону;
- підтверджує, що його тендерна пропозиція буде дійсною,
протягом терміну, визначеного в п. 4 даного розділу;
- підтверджує, що він та його пропозиція не підпадає під дію
рішення/-нь Ради національної безпеки і оборони України щодо
застосування персональних спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій), що введене/-ні в дію
відповідним/-ми указом/-ами Президента України, та інших
обмежувальних заходів (санкцій, спеціальних санкцій), які
застосовуються у відповідності до законодавства України
чинного на кінцеву дату подання тендерних пропозицій..

2

Забезпечення тендерної
пропозиції

Учасники – нерезиденти, для підтвердження відповідності
кваліфікаційним критеріям, вимогам визначеним в даному пункті
та виконання інших вимог тендерної документації, подають в
складі тендерної пропозиції інформацію (документи), за
встановленими формами, що передбачені законодавством країн, де
вони зареєстровані.
Замовник вимагає надання забезпечення тендерної пропозиції у
формі оригіналу банківської гарантії (в електронній формі) у
розмірі, який зазначено в п. 11 зведеної інформації про закупівлю.
Банківські реквізити замовника для оформлення забезпечення
тендерної пропозиції:
Одержувач:
Акціонерне товариство «Укртрансгаз» в особі філії «Оператор
газотранспортної системи України» Акціонерного товариства
«Укртрансгаз»
Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу (Філії
«Оператор ГТС України»): 41635376
Ідентифікаційний код юридичної особи: (АТ «Укртрансгаз»):
30019801
Місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/1, 2
поверх
Банк: АБ «УКРГАЗБАНК»,
Адреса банку: 1, вул. Єреванська, м. Київ, Україна
Банківські реквізити:
у гривнях (UAH): поточний рахунок 26008924441675, код банку
320478
у Євро (EUR): поточний рахунок 26008924441675.978
код банку (SWIFT):UGASUAUK
Номер рахунку банку (IBAN) 400886433201
Банк кореспондент: Commerzbank AG
SWIFT: COBADEFF
у дол. США (USD): поточний рахунок
26008924441675.840
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код банку (SWIFT):UGASUAUK
Номер рахунку банку (IBAN): 899579957
Банк кореспондент: J.P. Morgan Chase Bank, N.A.
SWIFT: CHASUS33
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Умови повернення чи
неповернення
забезпечення тендерної
пропозиції

Свідоцтво платника ПДВ №200103139
Індивідуальний податковий номер юридичної особи (АТ
«Укртрансгаз»): 300198026656
Для нерезидентів сума забезпечення тендерної пропозиції
визначається як еквівалент зазначеної в п. 11 зведеної інформації
про закупівлю, у валюті тендерної пропозиції, за курсом НБУ на
момент оформлення забезпечення тендерної пропозиції.
Вимоги до оформлення банківської гарантії та примірна
(орієнтовна) форма банківської гарантії забезпечення тендерної
пропозиції наведено у Додатку VI до тендерної документації.
Банківська гарантія, її форма та зміст повинні відповідати
вимогам цивільного законодавства України та Додатку VI до
тендерної документації. Гарант відповідає перед замовником
(бенефіціаром) та гарантує, що в разі настання обставин,
передбачених умовами гарантії, він сплатить на рахунок замовника
суму забезпечення тендерної пропозиції.
Забезпечення тендерної пропозиції надається учасником
процедури закупівлі одночасно з тендерною пропозицією. У разі,
коли предмет закупівлі складається з двох чи більше лотів,
забезпечення тендерної пропозиції надається по кожному лоту
окремо.
Тендерні пропозиції, що не містять документального
підтвердження внесення забезпечення тендерної пропозиції,
відхиляються замовником.
Усі витрати, пов'язані з наданням забезпечення тендерної
пропозиції покладаються на учасника.
Строк дії забезпечення тендерної пропозиції повинен становити
не менше 120 днів з кінцевої дати подання тендерних пропозицій.
В разі якщо замовником не завершено процедуру закупівлі, а
строк дії забезпечення тендерної пропозиції учасника є меншим
ніж строк дії тендерної пропозиції, замовник має право вимагати
від учасника подовжити строк дії такого забезпечення до кінцевої
дати дії тендерної пропозиції. Відповідні зміни до забезпечення
тендерної пропозиції учасника вважаються внесеними в разі
своєчасного
надання
замовнику
відповідної/-их
інформації/документів в письмовому та/або електронному вигляді.
В разі продовження строку дії тендерної пропозиції, строк дії
забезпечення тендерної пропозиції повинен бути продовжений
учасником на відповідний строк.
Забезпечення тендерної пропозиції не повертається 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, якщо надання такого забезпечення
передбачено тендерною документацією.
Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику
протягом п’яти банківських днів з дня настання підстави для
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Строк, протягом якого
тендерні пропозиції є
дійсними
* Датою розкриття
тендерних пропозицій є
день проведення
(закінчення) електронного
аукціону, а у разі якщо
оголошення про
проведення процедури
закупівлі оприлюднено
відповідно до положень
частини четвертої статті
10 Закону, - день
закінчення строку
подання тендерних
пропозицій.
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Кваліфікаційні критерії до
учасників та вимоги,
установлені статтею 17
Закону

6

Інформація про технічні,
якісні та кількісні
характеристики предмета
закупівлі

7

Інформація про
субпідрядника (у випадку
закупівлі робіт (послуг))

8

Унесення змін або
відкликання тендерної
пропозиції учасником

повернення забезпечення тендерної пропозиції в разі:
закінчення строку дії забезпечення тендерної пропозиції,
зазначеного в тендерній документації;
укладення договору про закупівлю з учасником, що став
переможцем тендеру;
відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її
подання;
закінчення процедури закупівлі в разі не укладення
договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні
пропозиції.
Кошти, що надійшли як забезпечення тендерної пропозиції (у
разі, якщо вони не повертаються учаснику), перераховуються на
рахунок замовника.
Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 днів з
дати розкриття тендерних пропозицій* та втрачають чинність з
моменту укладання договору або прийняття рішення про відміну
торгів (визнання торгів такими, що не відбулися). До закінчення
цього строку замовник має право вимагати від учасників
продовження строку дії тендерних пропозицій.
Учасник має право:
- відхилити таку вимогу (шляхом надання відповідної інформації
в письмовому та/або електронному вигляді), не втрачаючи при
цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції (у разі
якщо таке забезпечення вимагається замовником);
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним
тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної
пропозиції (у разі якщо таке забезпечення вимагається
замовником), шляхом надання такого погодження у вигляді
відповідного документа в письмовому (на адресу замовника) та/або
електронному (через електронну систему закупівель або на
електронну пошту, зазначену в п.1 зведеної інформації) вигляді.
Всі строки, які визначені цією тендерною документацією
рахуються відповідно до ст. 253 Цивільного Кодексу України.
Кваліфікаційні критерії, встановлені у відповідності до статті 16
Закону, та інформація про спосіб підтвердження відповідності
учасників встановленим вимогам згідно із законодавством,
викладено у Додатку II до тендерної документації.
Інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників та
переможця торгів встановленим вимогам згідно статті 17 Закону,
викладено серед іншої інформації у п.1 Розділу ІІІ. «Інструкція з
підготовки тендерної пропозиції» та у п.2 Розділу V. «Оцінка
тендерної пропозиції» тендерної документації.
Вимоги до предмета закупівлі викладено у Додатку I до тендерної
документації.
У разі наявності в предметі закупівлі, його технічних та якісних
характеристиках посилань на конкретні торговельну марку чи
фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело
його походження або виробника, технічні умови, після такого
посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».
У разі, якщо учасник торгів планує залучити до виконання робіт
(надання послуг) субпідрядника/-ів в обсязі не менше ніж 20
відсотків від вартості договору про закупівлю, учасник повинен
надати довідку (у довільній формі), яка містить інформацію про
кожного такого суб'єкта господарювання, у тому числі його повне
найменування та місцезнаходження.
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
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подання тендерних пропозицій.
РОЗДІЛ ІV.
ПОДАННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
Кінцевий строк подання
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: інформацію
тендерної пропозиції
зазначено в п. 10 зведеної інформації про закупівлю.
Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до
реєстру електронною системою закупівель.
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.
Дата та час розкриття
Дата і час розкриття тендерних пропозицій визначаються
тендерної пропозиції
електронною системою закупівель автоматично та зазначаються в
оголошенні про проведення процедури відкритих торгів.
Розкриття тендерної
1. У відповідності до ст. 27 Закону розкриття тендерних
пропозиції
пропозицій з інформацією та документами, що підтверджують
відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та інформацією
і документами, що містять технічний опис предмета закупівлі,
здійснюється автоматично електронною системою закупівель
відразу після закінчення електронного аукціону.
У разі якщо оголошення про проведення процедури закупівлі
оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої статті
10 Закону у день і час закінчення строку подання тендерних
пропозицій, зазначених в оголошенні про проведення процедури
закупівлі, електронною системою закупівель автоматично
розкривається частина тендерної пропозиції з інформацією та
документами, що підтверджують відповідність учасника
кваліфікаційним критеріям, та інформацією і документами, що
містять технічний опис предмета закупівлі. Якщо при цьому
електронною системою закупівель буде розкрито частину
тендерної пропозиції учасника з інформацією та/або документами
про ціну, тендерна пропозиція такого учасника відхиляється у
відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 30 Закону (тендерна пропозиція не
відповідає умовам тендерної документації).
2. У відповідності до ст. 27 Закону під час розкриття тендерних
пропозицій автоматично розкривається вся інформація, зазначена в
пропозиціях учасників, та формується перелік учасників у порядку
від найнижчої до найвищої запропонованої ними ціни / приведеної
ціни. Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано
визначена учасником конфіденційною.
У разі визначення учасником конфіденційною інформацію про
запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні
специфікації та документи, що підтверджують відповідність
кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 і вимогам,
установленим статтею 17 цього Закону, тендерна пропозиція
такого учасника відхиляється у відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 30
Закону (тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної
документації).
РОЗДІЛ V. ОЦІНКА ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично
Перелік критеріїв та
електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики
методика оцінки
оцінки, зазначених далі, та шляхом застосування електронного
тендерної пропозиції із
зазначенням питомої ваги аукціону.
Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі наступних
критерію
критеріїв:
1.

Ціна;
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2.

Неціновий критерій (якісний показник) «Кількість членів
команди».

Питома вага критеріїв оцінки:
1. Питома вага критерію “Ціна” – 85%
2. Питома вага критерію “Кількість членів команди” – 15%
Максимальна кількість відсотків, що може набрати тендерна
пропозиція Учасника, складає 100%.
Кількість балів за критерієм «Кількість членів команди»
визначається відповідно до таблиці наведеної нижче на основі
кількості членів у складі команди проекту, що мають досвід участі у
проекті або проектах з відокремлення діяльності з транспортування
природного газу відповідно до вимог Третього енергетичного пакета
в країнах Енергетичного Співтовариства зазначених учасником у
довідці, яка надається на вимогу п.1.1 Додатку II до тендерної
документації:
Кількість членів команди
Вага, %
1
2
3-4
5-6
7-8
>=9

2

Інша інформація

3

Відхилення тендерних
пропозицій

0
3
6
9
12
15

Електронний аукціон полягає в повторювальному процесі
пониження приведених цін* з урахуванням показників інших
критеріїв оцінки за математичною формулою, визначеною в
методиці оцінки, що проводиться у три етапи в інтерактивному
режимі реального часу.
*Приведена ціна – це ціна, зазначена Учасником у тендерній
пропозиції та перерахована з урахуванням показників інших
критеріїв оцінки за математичною формулою:
Ра = Р / (1+F1/PV), де
Ра – Приведена ціна
Р – Ціна пропозиції
F1 – Питома вага критерію “Кількість членів команди”
PV – Питома вага критерію “Ціна”
З метою забезпечення рівних умов щодо оцінки для всіх
учасників, учасник, незалежно від його форми оподаткування,
вносить в електронну систему закупівель, інформацію про ціну
його пропозиції в гривнях без врахування ПДВ.
Найбільш економічно вигідною визнається пропозиція найнижча
за приведеною ціною.
У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами
оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник
розглядає наступну (за приведеною ціною) тендерну пропозицію з
переліку учасників, що вважається найбільш економічно вигідною.
Вимоги до документів, що надаються переможцем торгів,
порядку і строків їх надання, зазначено в Додатку ІІІ до тендерної
документації.
Тендерна пропозиція відхиляється замовником у разі якщо:
1) учасник:
- не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим
статтею 16 Закону;
- не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке
забезпечення вимагалося замовником;
2) переможець:
- відмовився від підписання договору про закупівлю
відповідно до вимог тендерної документації або укладення
договору про закупівлю;
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2

- не надав документи, що підтверджують відсутність підстав,
передбачених статтею 17 Закону;
3) наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині сьомій статті 28
Закону;
4) тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної
документації.
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.
Наявність у тендерній пропозиції учасника формальних
(несуттєвих) помилок не призведе до відхилення його пропозиції.
Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов'язані
з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст
пропозиції, а саме:
- технічні помилки;
- описки (в т.ч. в назвах файлів, ін., що не впливають на
можливість їх розкриття, без використання спеціалізованого
програмного забезпечення).
РОЗДІЛ VІ. РЕЗУЛЬТАТИ ТОРГІВ ТА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ
Відміна замовником
Замовник відміняє торги в разі:
торгів чи визнання їх
- відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і
такими, що не відбулися
послуг;
- неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені
порушення законодавства з питань публічних закупівель;
- порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення
процедури закупівлі та повідомлення про намір укласти договір,
передбачених Законом;
- подання для участі в них менше двох тендерних пропозицій, а в
разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома
учасниками – менше трьох пропозицій;
- допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій, а в разі
здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома
учасниками – менше трьох пропозицій;
- відхилення всіх тендерних пропозицій згідно із Законом.
Торги може бути відмінено частково (за лотом).
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі:
- якщо ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції
перевищує суму, передбачену замовником на фінансування
закупівлі;
- якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок
непереборної сили;
- скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і
послуг.
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися
частково (за лотом).
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не
відбулися, оприлюднюється в електронній системі закупівель
замовником протягом 1-го дня з дня прийняття замовником
відповідного рішення та автоматично надсилається усім учасникам
електронною системою закупівель.
Строк укладання
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, якого
договору
визнано переможцем торгів, протягом строку дії його пропозиції не
пізніше ніж через 20 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 10
днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу
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повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.
3

Проект договору про
закупівлю

4

Істотні умови, що
обов’язково включаються
до договору про
закупівлю
Дії замовника при відмові
переможця торгів
підписати договір про
закупівлю

5

6

Забезпечення виконання
договору про закупівлю

1

Загальні питання щодо
здійснення закупівель

2

Критерії високого ризику
пов’язаності учасника
процедури закупівлі
(застосовується за умови,
що відповідні обставини не
дають підстав замовнику
для встановлення факту/-ів
пов’язаності осіб)

Проект договору викладено у Додатку IV до тендерної
документації.
У разі проведення багатолотової закупівлі договір укладається по
кожному лоту окремо.
У разі проведення багатолотової закупівлі, інформацію зазначену
у Додатку IV до тендерної документації, необхідно розглядати по
кожному лоту окремо.
Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про
закупівлю, визначено проектом договору.
Ціна договору визначається за результатами аукціону згідно
поданого переможцем розрахунку вартості тендерної пропозиції.
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.
Замовник вимагає надання забезпечення виконання договору про
закупівлю переможцем торгів у виді банківської гарантії виконання
зобов’язання у розмірі, який зазначено в п. 13 зведеної інформації
про закупівлю.
Замовник повертає забезпечення виконання договору про
закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, а
також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або
договору про закупівлю недійсними та у випадках, передбачених
статтею 37 Закону України «Про публічні закупівлі», а також згідно
з умовами, зазначеними в договорі, але не пізніше ніж протягом 5
банківських днів з дня настання зазначених обставин.
Вимоги до оформлення банківської гарантії та примірна
(орієнтовна) форма банківської гарантії забезпечення виконання
договору наведено у Додатку VІІ до тендерної документації.
Зміст банківської гарантії забезпечення виконання договору
повинен відповідати вимогам цивільного законодавства України та
Додатку VІІ до тендерної документації.
Усі витрати, пов’язані з оформленням банківської гарантії, як
забезпечення виконання договору, відшкодовуються за рахунок
коштів учасника.
РОЗДІЛ VІІ.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
З додатковою інформацією щодо загальних принципів закупівель в
АТ «Укртрансгаз» можна ознайомитись на сайті http://utg.ua у
розділі «ЗАКУПІВЛІ».
Критеріями високого ризику пов’язаності учасника процедури
закупівлі є:
1) учасник процедури закупівлі має спільну адресу або фактичне
місцезнаходження з іншим учасником процедури закупівлі (крім
випадку, коли такі учасники є підприємствами Публічного
акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія
«Нафтогаз України» (далі – Компанія)), членом (членами)
тендерного комітету, головою та членами колегіального
виконавчого органу або особою, що здійснює повноваження
одноосібного виконавчого органу, членами наглядової ради
Компанії або підприємства Компанії;
2) учасник процедури закупівлі належить до групи осіб, пов’язаних
відносинам контролю, до якої також належить інший учасник
процедури закупівлі (крім випадку, коли такі учасники є
підприємствами Компанії);
3) фізична особа, що є бенефіціарним власником учасника
процедури закупівлі або членом його наглядової ради,
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колегіального виконавчого органу або одноосібним виконавчим
органом або є членом сім’ї однієї із таких осіб, є членом наглядової
ради, колегіального виконавчого органу або одноосібним
виконавчим органом Компанії або підприємства Компанії;
4) учасник процедури закупівлі належить до групи осіб, пов’язаних
відносинами контролю, одна з яких володіє акціями (частками) у
юридичній особі, більше 50% акцій (часток, паїв) у яких належать
Компанії;
5) учасник процедури закупівлі, який на дату здійснення перевірки
не є пов’язаною особою з іншим учасником (учасниками)
процедури закупівлі та/або членом (членами) тендерного комітету,
у розумінні Закону у значенні Закону України «Про публічні
закупівлі», але був такою пов’язаною особою протягом року до
моменту подання пропозицій для участі в закупівлі.
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