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№
1
1

I. Загальні положення
2
Терміни, які вживаються
в тендерній документації

Інформація
про
замовника торгів
2.1 повне найменування

3
Тендерна документація - документація щодо умов
проведення публічних закупівель, що розробляється та
затверджується замовником і оприлюднюється для вільного
доступу на веб-порталі Уповноваженого органу за адресою
www.prozorro.gov.ua
та
авторизованих
електронних
майданчиках, розроблена на виконання вимог Закону України
“Про публічні закупівлі” №922-VIII від 25.12.2015 року (далі –
Закон) та згідно наказу Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України «Про затвердження примірної тендерної
документації» №680 від 13.04.2016 року. Терміни вживаються
у значенні, наведеному в Законі.
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2.2 місцезнаходження

Комунальне некомерційне підприємство Драбівської
районної ради “Драбівський Центр первинної медикосанітарної допомоги” Драбівської районної ради
Черкаської області
19800, Черкаська область, смт. Драбів, вул. Садова 1

2.3 посадова
особа Прізвище, ім’я, по батькові: Стецюк Петро Архипович
замовника, уповноважена Адреса: 19800, Черкаська область, смт. Драбів, вул. Садова
здійснювати зв'язок з 1
учасниками
Посада: секретар тендерного комітету
Телефон: 04738 30005
Тел./факс: 04738 30005
3 Процедура закупівлі
відкриті торги
Інформація про предмет
закупівлі
4.1 назва предмета закупівлі
4

Електрична енергія
ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія

4.2 опис окремої частини
(частин) предмета
закупівлі (лота), щодо
якої можуть бути подані
тендерні пропозиції
4.3
місце, кількість, обсяг
поставки товарів
4.4 строк поставки товарів
(надання послуг,
виконання робіт)
5 Недискримінація
учасників

Місце поставки: 19800, Черкаська область, смт. Драбів, вул.
Садова 1, межа балансової належності електроустановок
замовника.
Обсяг поставки: 130000 кВт./год.
до 31.12.2020 року
Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та
організаційно-правових форм беруть участь у процедурі
закупівлі на рівних умовах
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Інформація про валюту, у
Валютою тендерної пропозиції є гривня. Учасник визначає
якій повинно бути
ціни на товар, які він пропонує надати за Договором, з
розраховано та зазначено урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що
ціну тендерної
сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.
пропозиції
Учасник самостійно несе відповідальність за формування
ціни пропозиції, та формує ціни у відповідності до вимог
чинного законодавства. Учасник у складі пропозиції подає
гарантійний лист про те, що його ціна розрахована відповідно
до вимог чинного законодавства України, а також включає усі
витрати, податки і збори, що сплачуються або мають бути
сплачені.
Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути
чітко визначені. До ціни тендерної пропозиції не включаються
витрати, які учасник поніс при підготовці пропозиції та
проведені процедури закупівлі.
Інформація про мову
Усі документи, що входять до складу тендерної
(мови), якою (якими)
пропозиції мають бути складені українською мовою.
повинно бути складено
У разі, якщо документ чи інформація, надання яких
тендерні пропозиції
передбачено цією тендерною документацією, складені
іншою(ими) мовою(ами), ніж передбачено умовами абзацу
першого цього пункту тендерної документації, у складі
тендерної пропозиції надається документ мовою оригіналу з
обов’язковим перекладом українською мовою. Визначальним
є текст, викладений українською мовою.
II. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації
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Процедура надання
роз’яснень щодо
тендерної документації

2

Внесення змін до
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.
Замовник має право з власної ініціативи чи за
результатами 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 сім днів.
Зміни, що вносяться замовником до тендерної
документації, розміщуються та відображаються в електронній
системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної
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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
III. Інструкція з підготовки тендерних пропозицій
1

Зміст і спосіб подання
1.1. Тендерна пропозиція подається в електронному
тендерних пропозицій
вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими
полями, у яких зазначається інформація про ціну та
завантаження файлу(ів), який(і) повинен(ні) містити:
1) заповнену та підписану тендерну пропозицію за
формою, наведеною у Додатку 1;
2) інформацію щодо відповідності учасника вимогам,
визначеним у статті 17 Закону (Додаток 2);
3) інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні
характеристики предмета закупівлі, у відповідності з
вимогами п.6 розділу ІІІ тендерної документації та Додатку 3;
4) учасник повинен надати гарантії можливості поставки
предмета закупівлі у кількості, гарантійними строками та в
терміни, визначені цією тендерною документацію та
тендерною пропозицією учасника торгів. У якості таких
гарантій учасник надає:
Гарантійний лист про можливість поставки товару в
кількості, обсягах та строки передбачені умовами закупівлі.
5) копію свідоцтва платника ПДВ (копію витягу з реєстру
платників податку на додану вартість (якщо учасник є
платником ПДВ);
6) Копiя Статуту Учасника, або іншого установчого
документу, у випадку, якщо у торгах приймає участь
відокремлений структурний підрозділ юридичної особи, цей
Учасник має додатково надати в складі його пропозиції
конкурсних торгів копію Статуту або іншого установчого
документу головної організації;
7) копію, засвідчену нотаріально або учасником, або
оригінал документу, який підтверджує статус та
повноваження особи на підписання документів тендерної
пропозиції та договору за результатами торгів - протокол
зборів засновників про призначення директора, президента,
голови правління тощо, наказ про призначення керівника або
виписка (витяг) із зазначених документів (у разі підписання
пропозиції керівником організації-учасника), доручення
(довіреність) керівника учасника та документальне
підтвердження статусу та повноважень особи, яка видала
доручення
(довіреність),
щодо
видачі
доручення
(довіреності)) - у разі підписання документів пропозиції
іншою особою;
8) у разі відсутності у Єдиному державному реєстрі

7
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань інформації, передбаченої пунктом 9 частини
другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань», про кінцевого бенефіціарного власника
(контролера) юридичної особи, яка є учасником, у складі
тендерної
пропозиції
учасник
повинен
надати
довідку/пояснення щодо причин відсутності інформації про
кінцевого бенефіціарного власника (контролера) у Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань*;
*Відповідно до вимог частини 3 статті 17 Закону України
«Про публічні закупівлі» замовник самостійно перевіряє дані
щодо наявності інформації, передбаченої пунктом 9 частини
другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань», про кінцевого бенефіціарного власника
(контролера) юридичної особи, яка є учасником, у Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.
9) проект договору, підготовлений у відповідності з
Додатком 4, який повинен бути заповнений для сторони
учасника, підписаний уповноваженою особою учасника і
містити печатку учасника. При заповненні проекту договору
цінові показники не зазначаються;
10) учасник повинен бути ліцензіатом на здійснення
господарської діяльності із постачання електричної енергії
споживач (надати підтверджуючу інформацію в довільній
формі).
11) Учасник повинен надати інформацію у довільній формі
про наявність поточного рахунку(ів) Учасника торгів (в тому
числі для учасників-фізичних осіб), що посвідчує можливість
здійснення фінансових операцій, пов’язаних з розрахунками
за результатами проведеної процедури закупівлі. Інформація
про наявність поточного рахунку(ів) повинна бути
підтверджена довідкою (оригінал або копія), виданою
Учаснику банківською установою, у якій(их) відкрито
поточний рахунок(ки).
12) інші документи та матеріали, які повинні бути
оформлені та подані учасниками згідно з цією тендерною
документацією.
Учасники-фізичні особи у складі тендерної пропозиції
подають інформацію про реєстраційний номер облікової
картки платника податків, та/або серію та номер паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної фіскальної служби (державної
податкової служби) і мають відмітку у паспорті).
Тендерна пропозиція повинна містити реєстр наданих
документів та інформації, який повинен бути першим з
документів тендерної пропозиції. У разі, якщо тендерна
пропозиція подається у вигляді декількох файлів/частин,
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кожна частина/файл повинні містити свій реєстр наданих
документів та інформації.
Учасник-нерезидент повинен надати зазначені у цій
тендерній
документації
документи
з
урахуванням
особливостей законодавства країни, в якій цей учасник
зареєстрований (аналоги документів). У разі подання аналогу
документу або у разі відсутності такого документу та його
аналогу учасник-нерезидент повинен додати до тендерної
пропозиції заповнену форму пояснювальної записки у
відповідності з Додатком 6 цієї тендерної документації.
Для підтвердження дійсності оригіналів офіційних
документів з метою використання їх на території України,
документи повинні бути легалізовані у встановленому
порядку або засвідчені спеціальним штампом «Apostille»
(апостиль), якщо країна, в якій цей учасник зареєстрований,
підписала відповідну конвенцію, крім випадку, якщо існують
угоди між двома або декількома державами, які відміняють
або спрощують зазначену процедуру або звільняють сам
документ від легалізації.
Документи
легалізуються
учасниками
торгів
–
іноземними суб’єктами господарювання наступним чином:
а) за спрощеною процедурою проставлення Апостиля
(Apostille) відповідно до статей 3 та 4 Гаазької Конвенції від
05.10.1961
або
б) за процедурою консульської легалізації відповідно до
Віденської Конвенції «Про консульські зносини» 1963 року
або
в) завірений нотаріально (в разі, якщо документ не
потребує легалізації згідно з міжнародною угодою
(конвенцією тощо) між Україною та країною-учасника торгів)
та в такому випадку надається лист-роз‘яснення, складений в
довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника
та завірений печаткою, з посиланням на відповідну
міжнародну угоду (конвенцію тощо) між Україною та
країною-учасника торгів, згідно з якою документ не потребує
легалізації.
Документи та інформація, які вимагаються замовником
відповідно до вимог цієї тендерної документації у складі
тендерної пропозиції, але не передбачені чинним
законодавством України для учасників або законодавством
країн учасників-нерезидентів для таких учасників, не
подаються останніми в складі своєї тендерної пропозиції. При
цьому, такий учасник повинен у складі тендерної пропозиції
надати або аналог документу (при наявності) з відповідним
поясненням подання аналогу документу або пояснювальну
записку з обґрунтуванням та причинами неподання
документів
та
інформації,
у
т.ч.
аналогів
документу/інформації.
Замовник не заперечує щодо надання учасником за його
бажанням будь-яких додаткових документів про досвід
учасника та його технічні можливості щодо постачання
предмета закупівлі. Неподання таких додаткових документів,
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які не вимагаються тендерною документацією, не буде
розцінено як невідповідність тендерної пропозиції умовам
тендерної документації.
1.2. Усі сторінки тендерної пропозиції Учасника, які
містять інформацію, у т.ч. документи, отримані в електронній
формі згідно з чинним законодавством та роздруковані,
повинні містити підпис уповноваженої особи учасника та
печатку учасника.
У випадках, коли в тендерній документації наявна вимога
замовника щодо надання копії документу або належним
чином засвідченої копії документу – це означає, що має бути
надана копія, яка повинна містити власноручний підпис
уповноваженої посадової особи або представника учасника
процедури закупівлі, зазначення прізвища, ініціалів та посади
особи, яка підписує тендерну пропозицію, дати підпису а
також відбитки печатки. Копії документів повинні містити
надпис «Згідно з оригіналом», «З оригіналом згідно», «Копія»
або «Копія вірна».
У всіх інших випадках замовник вимагає надання
оригіналу або нотаріально посвідченої копії відповідного
документу.
У разі надання оригіналу та/або нотаріально посвідченої
копії документа замість нотаріально посвідченої копії та/або
копії документа, що вимагались замовником, будуть
вважатись належним чином виконаною вимогою щодо
надання
нотаріально посвідченої копії та/або копії
документа.
Сторінки тендерної пропозиції, які є оригіналами, що
видані Учаснику іншими установами, організаціями,
підприємствами або посвідчені нотаріально, не потребують
власноручного підпису уповноваженої посадової особи або
представника учасника процедури закупівлі та відбитку
печатки* учасника.
Всі сторінки тендерної пропозиції, на яких зроблені будьякі окремі записи або правки, засвідчуються власноручним
підписом уповноваженої особи учасника. Відповідальність за
помилки друку у документах тендерної пропозиції несе
учасник.
У разі надання довідок у вигляді роздрукованого
електронного документу, такі довідки повинні містити
обов’язкові атрибути (QR-код, № документа, запиту тощо) за
допомогою яких можна перевірити автентичність цих
документів.
Відповідно до частини 3 статті 22 Закону Замовник не
відхиляє тендерну пропозицію через допущення учасниками
формальних (несуттєвих) помилок.
Відповідно до умов цієї тендерної документації
формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що
пов'язані з оформленням тендерних пропозиції та не
впливають на зміст пропозиції, а саме описки, орфографічні
та технічні помилки, незначні текстуальні помилки, допущені
учасником, або помилково вказана інформація з певних
питань, відповідність якої можна встановити з інших

10

-

документів, що входять до складу пропозиції учасника.
Зокрема, такі як:
- відсутність нумерації, підписів уповноваженої особи
учасника та печатки учасника на сторінках, що не містять
інформації (пусті сторінки);
Наприклад:
засвідчення
документа
підписом
уповноваженої особи та печаткою лише сторінок
пропозицій, які містять інформацію.
- технічні помилки та описки, у т.ч. пропущені
слова/літери, що не впливають на зміст пропозиції та її
відповідність, зокрема, вимогам Додатку 3 тендерної
документації;
Наприклад: зазначення в довідці русизмів, сленгових слів
та технічних помилок.
- зазначення неправильної назви документа, що
підготовлений безпосередньо учасником, у разі якщо зміст
такого документа повністю відповідає вимогам цієї
документації;
Наприклад: замість вимоги надати довідку в довільній
формі учасник надав лист-пояснення.
- неповне або неправильне нумерування сторінок
пропозиції, непослідовна нумерація сторінок.
Наприклад: повторне помилкове зазначення наявності
сторінки № 56 або неврахування сторінки № 30 в загальну
кількість сторінок, або взагалі відсутність нумерації
сторінки.
Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну
пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній
документації частини предмета закупівлі (лота).
1.3. Всі документи тендерної пропозиції подаються у
сканованому вигляді у форматі PDF одним файлом*
(відскановане кольорове зображення) через електронну
систему закупівель у форматі PDF (Portable Document Format)
з накладанням Електронного цифрового підпису (ЕЦП)
керівника або уповноваженої особи Учасника на підписання
тендерної документації. Файл накладеного електронного
підпису повинен бути придатний для перевірки на сайті
Центрального засвідчувального органу за посиланням –
http://czo.gov.ua/verify.
Документи тендерної пропозиції можуть бути подані у
сканованому вигляді у форматі PDF декількома файлами*,
згрупованими/ об’єднаними за наступними ознаками:
документи та інформація, передбачені Додатком 2;
документи та інформація, передбачені Додатком 3;
документи та інформація, передбачені Додатком 4 та п. 6
розділу III тендерної документації;
заповнений Додаток 1 та інші документи, надання яких
передбачено умовами цієї тендерної документації.
У разі підготовки та подання учасником документів
тендерної пропозиції окремим файлом в обсязі/розмірі, що не
може бути завантажений електронним майданчиком згідно з
встановленим регламентом, такий учасник подає документи у
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Забезпечення
пропозицій

сканованому вигляді у форматі PDF декількома файлами.
Файли (декілька файлів) повинні бути згруповані за ознаками,
вказаними у п.1.3 розділу 3 тендерної документації. При
цьому кожен додаток може складатися з декількох частин
(файлів). У разі подання декількох файлів, згрупованими за
ознаками, визначеними у тендерній документації, кожна
частина повинна бути оформлена відповідно до вимог
тендерної документації та містити відповідну назву.
Наприклад, «Додаток 2. Частина 1». У разі, якщо регламент
(порядок, інструкція тощо) електронного майданчика містить
обмеження щодо обсягу та кількості інформації, що може
бути завантажена учасником, у складі тендерної пропозиції
учасник повинен надати витяг з регламенту електронного
майданчика та/або посилання на регламент електронного
майданчика.
Сканований варіант пропозицій не повинен містити різних
накладень, малюнків, рисунків (наприклад, накладених
підписів,
печаток)
на
скановані
документи
або
документи/довідки,
що
підготовлені
безпосередньо
учасником закупівлі.
*Виняток складають документи та інформація, що
обґрунтовано
визначені
учасником
конфіденційними
відповідно до вимог чинного законодавства. У такому
випадку документи та інформація, що обґрунтовано визначені
учасником конфіденційними відповідно до вимог чинного
законодавства, подаються у вигляді окремого файлу та не
розкриваються.
1.4. Інформація, зазначена Учасником в документах
повинна відповідати інформації, зазначеній ним в екранних
формах Системи при подачі пропозиції. У разі
невідповідності, пріоритетною вважається інформація,
зазначена в екранних формах Системи.
У випадку розбіжності в документах, завантажених
(розміщених) на електронних торгових майданчиках та на
веб-порталі
Уповноваженого
органу,
пріоритетною
вважається інформація (ціна, перелік документів, їх зміст
тощо), що розміщені на веб-порталі Уповноваженого органу в
мережі Інтернет: http://prozorro.gov.ua.
тендерних Вид забезпечення тендерної пропозиції – Електронна
банківська гарантія з обслуговуючого банку (оформлена
відповідно до вимог постанови Правління Національного
банку України від 15.12.2004 № 639) (гарантія повинна
відповідати вимогам законодавчих та нормативно-правових
актів).
Розмір забезпечення тендерної пропозиції – не перевищує 3%
очікуваної вартості закупівлі – 11 000,00 (одинадцять тисяч)
грн.
Застереження щодо випадків, у разі якщо забезпечення
тендерної пропозиції не повертається учаснику - Кошти, що
надійшли як забезпечення тендерної пропозиції (у разі якщо
вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню
до відповідного бюджету, а у разі здійснення закупівлі
юридичними особами (їхніми об’єднаннями) не за бюджетні
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Умови повернення чи
неповернення
забезпечення тендерних
пропозицій

кошти - перераховуються на рахунок таких юридичних осіб
(їхніх об’єднань).
Крім того, Банківська гарантія повинна бути оформлена з
грошовим покриттям.
На підтвердження наявності грошового покриття надається
довідка з банку про залишок коштів на рахунку або інший
документ банку.
Тендерні пропозиції, що не супроводжуються забезпеченням
тендерної пропозиції та у відсутності документу
підтверджуючого наявність грошового покриття або
забезпечення тендерної пропозиції оформлені не у
відповідності з умовами тендерної документації викладеними
відхиляються Замовником.
У разі якщо тендерні пропозиції подаються стосовно частини
предмета закупівлі (лота), розмір забезпечення тендерної
пропозиції встановлюється замовником відповідно до
очікуваної вартості предмета закупівлі щодо кожної його
частини (лота).
Строк дії забезпечення тендерної пропозиції повинен
відповідати строку, протягом якого тендерні пропозиції є
дійсними.
Забезпечення тендерної пропозиції повертається
учаснику протягом п’яти банківських днів з дня настання
підстави для повернення забезпечення тендерної
пропозиції у 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 у
разі:
- відкликання тендерної пропозиції учасником після
закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк,
протягом якого тендерні пропозиції вважаються чинними;
- не підписання 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.
Кошти, що надійшли як забезпечення тендерної пропозиції
(у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають
перерахуванню до відповідного бюджету.
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Строк, протягом якого
тендерні пропозиції є
дійсними

5

Кваліфікаційні критерії до
учасників та вимоги,
установлені статтею 17
Закону

Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90
календарних днів з дати розкриття тендерних пропозицій.
Пропозиції, дійсні на коротший термін, відхиляються
замовником як такі, що не відповідають умовам тендерної
документації.
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.
5.1. Згідно абз. 2 ч. 3 ст. 16 Закону Замовник не
встановлює кваліфікаційні критерії та не визначає
перелік
документів,
що
підтверджують
подану
учасниками інформацію про відповідність їх таким
критеріям, в тому числі у разі закупівлі електричної
енергії, послуг з її передачі та розподілу.
Відповідно до статті 17 Закону замовник приймає рішення
про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та
зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі,
якщо:
1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує,
дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будьякій 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,
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, було
притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення
у сфері закупівель корупційного правопорушення;
4) суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх
трьох років 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 анти конкурентних
узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів
торгів (тендерів);
5) фізична особа, яка є учасником, 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, була засуджена за злочин, вчинений з
корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не
погашено у встановленому законом порядку;
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7) тендерна пропозиція подана учасником процедури
закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками
процедури закупівлі та/або з членом (членами) тендерного
комітету, уповноваженою особою (особами) замовника;
8) учасник визнаний у встановленому законом порядку
банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна
процедура;
9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
відсутня інформація, передбачена пунктом 9частини другої
статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань";
10) юридична особа, яка э учасником, не має
антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації
антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару
(товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує
20 мільйонів гривень.
Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в
участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну
пропозицію учасника у разі, якщо учасник має заборгованість
із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).
Інформація про відсутність підстав, визначених у частинах
першій і другій статті 17 Закону, надається відповідно до
вимог Додатку 3 тендерної документації.
5.2. Переможець торгів у строк, що не перевищує п’яти
днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого
органу в мережі Інтернет: http://prozorro.gov.ua. повідомлення
про намір укласти договір, повинен надати замовнику
документи, що підтверджують відсутність підстав,
передбачених статтею 17 Закону, а саме:
1. Електронну довідку про те, що відомості про юридичну
особу, яка є учасником не вносились до Єдиного державного
реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з
корупцією правопорушення.
2. Оригінал або нотаріально посвідчену копію документу,
виданого органами МВС (Національної поліції) про те, що
службову (посадову) особу учасника, яка підписала тендерну
пропозицію, фізичну особу, яка є учасником, не було
засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів,
судимість з якої не знято або не погашено у встановленому
законом порядку, дійсного станом на дату не більше
двотижневої давнини відносно дати подання замовнику
торгів.
3. Оригінал або нотаріально завірену копію документу
державного податкового органу/його територіального
відділення про відсутність заборгованості із сплати податків і
зборів (обов’язкових платежів), дійсного станом на дату
подання замовнику торгів.
5.2.1. Додатково Переможець торгів у строк, що не
перевищує п’яти днів з дати оприлюднення на веб-порталі
Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти
договір, повинен оприлюднити вищезазначені документи
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6

Інформація про технічні,
якісні та кількісні
характеристики предмета
закупівлі

7

Внесення змін або
відкликання тендерної
пропозиції учасником

8.

Інформація про
субпідрядника
(субпідрядників)

1

2

3

на веб-порталі Уповноваженого органу в мережі Інтернет:
http://prozorro.gov.ua.
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 даною тендерною
документацією (Додаток 4).
Тендерна пропозиція, що не відповідає технічним
вимогам, викладеним у Додатку 4, буде відхилена як така, що
не відповідає умовам тендерної документації.
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 вони отримані електронною системою закупівель
до закінчення строку подання тендерних пропозицій.
Інформація про субпідрядника не надається, так як
здійснюється закупівля товару.

ІV. Подання та розкриття тендерних пропозицій
Кінцевий строк подання
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій до
тендерних пропозицій
09.12.2019 року (час визначається електронною системою
закупівель автоматично)
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.
Дата та час розкриття
Дата і час розкриття тендерних пропозицій визначаються
тендерних пропозицій
електронною
системою
закупівель
автоматично
та
зазначаються в оголошенні про проведення процедури
відкритих торгів
Розкриття тендерних
У день і час закінчення строку подання тендерних
пропозицій
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.
Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано
визначена учасником конфіденційною. Конфіденційною не
може бути визначена інформація 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.
Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та
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1

оприлюднюється
електронною
системою
закупівель
автоматично в день розкриття пропозицій за формою,
установленою Уповноваженим органом.
Місце подання
Особисто або поштою: 19800, Черкаська область, смт.
переможцем торгів
Драбів, вул. Садова 1.
документального
Переможець торгів у строк, що не перевищує п’яти днів з
підтвердження
дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу
розрахунку ціни та
повідомлення про намір укласти договір, повинен надати
відсутності обставин для
замовнику:
відмови в участі у
- заповнену та підписану тендерну пропозицію з
процедурі закупівлі
відповідним розрахунком ціни (Додаток 1);
- документи та інформацію, що підтверджують відсутність
підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі,
передбачених статтею 17 Закону та підготовлених у
відповідності до вимог пп. 5.2. п. 5 розділу ІІІ тендерної
документації;
Документи подаються в прошитому та пронумерованому
вигляді, мають містити реєстр наданих документів та
інформації із зазначенням номерів сторінок наданих
документів/інформації, який повинен бути першим з поданих
документів.
*Згідно ст. 255 Цивільного кодексу України якщо строк
встановлено для вчинення дії, вона може бути вчинена до
закінчення останнього дня строку. У разі, якщо ця дія має
бути вчинена в установі, то строк спливає тоді, коли у цій
установі за встановленими правилами припиняються
відповідні операції. Отже, документи згідно ч. 4 «Місце
подання переможцем торгів документального підтвердження
розрахунку ціни та відсутності обставин для відмови в участі
у процедурі закупівлі» Розділу ІV ТД «Подання та розкриття
тендерних пропозицій» мають бути подані замовнику у
вказаний вище спосіб не пізніше ніж до закінчення робочого
часу в установі замовника, встановленого правилами
внутрішнього трудового розпорядку, останнього (п’ятого)
календарного дня з дати оприлюднення на веб-порталі
Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти
договір.
Під вимогою «подані замовнику» варто розуміти те що
документи передбачені цим розділом повинні бути доставлені
на зазначену в цьому розділі адресу, особисто або поштою
або кур’єром або в інший спосіб та передані замовнику.
V. Розгляд та оцінка тендерних пропозицій
Розгляд тендерних
пропозицій

Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично
електронною системою закупівель на основі критеріїв і
методики оцінки, зазначених замовником у тендерній
документації, та шляхом застосування електронного аукціону.
У разі якщо оголошення про проведення процедури
закупівлі оприлюднюється відповідно до норм частини
четвертої статті 10 цього Закону, проводиться оцінка лише
тих тендерних пропозицій, що не були відхилені згідно з цим
Законом.
До початку проведення електронного аукціону в

17
електронній системі закупівель автоматично розкривається
інформація про ціну та перелік усіх цін пропозицій,
розміщений у порядку від найнижчої до найвищої ціни без
зазначення найменувань та інформації про учасників.
У разі якщо крім ціни установлені інші критерії оцінки до
початку електронного аукціону в електронній системі
закупівель автоматично, відповідно до методики оцінки,
установленої замовником в тендерній документації,
визначаються показники інших критеріїв оцінки та приведена
ціна, після чого розкривається інформація про приведену ціну
та перелік усіх приведених цін пропозицій, розміщений у
порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення
найменувань та інформації про учасників.
Під час проведення електронного аукціону в електронній
системі відображаються значення ціни пропозиції учасника та
приведеної ціни.
У разі якщо для визначення найбільш економічно вигідної
тендерної пропозиції крім ціни застосовуються й інші
критерії оцінки, у тендерній документації визначається їх
вартісний еквівалент або питома вага цих критеріїв у
загальній оцінці тендерних пропозицій. Питома вага цінового
критерію не може бути нижчою ніж 70 відсотків, крім
випадку застосування процедури конкурентного діалогу.
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.
У разі якщо оголошення про проведення процедури
закупівлі оприлюднюється відповідно до норм частини
четвертої статті 10 цього Закону, замовник розглядає тендерні
пропозиції на відповідність технічним вимогам, визначеним у
тендерній документації, та визначає відповідність учасників
кваліфікаційним критеріям до проведення автоматичної
оцінки тендерних пропозицій у строк, що не перевищує 20
робочих днів.
За результатами розгляду складається протокол розгляду
тендерних
пропозицій
за
формою,
встановленою
Уповноваженим органом, та оприлюднюється замовником на
веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10
цього Закону. Після оприлюднення замовником протоколу
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Електронний аукціон

розгляду тендерних пропозицій електронною системою
закупівель автоматично розсилаються повідомлення всім
учасникам тендеру та оприлюднюється перелік учасників,
тендерні пропозиції яких не відхилені згідно з цим Законом.
Дата і час проведення електронного аукціону визначаються
електронною системою автоматично, але не раніше ніж через
п’ять днів після оприлюднення протоколу розгляду тендерних
пропозицій.
Якщо за результатами розгляду тендерних пропозицій до
оцінки допущено тендерні пропозиції менше ніж двох
учасників, процедура закупівлі відміняється.
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
визначенні результатів процедури закупівлі, замовник
відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.
Електронний аукціон полягає в повторювальному процесі
пониження цін або 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.
Для проведення електронного аукціону ціни/приведені
ціни всіх пропозицій розташовуються в електронній системі
закупівель у порядку від найвищої до найнижчої без
зазначення найменувань учасників. Стартовою ціною
визначається найвища ціна/приведена ціна. Перед початком
кожного наступного етапу аукціону визначається нова
стартова ціна за результатами попереднього етапу аукціону.
У разі якщо учасники подали пропозиції з однаковим
значенням ціни/приведеної ціни, першим в електронному
аукціоні пониження ціни буде здійснювати учасник, який
подав свою пропозицію пізніше, ніж інші учасники з
аналогічним значенням ціни пропозиції.
Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз
понизити ціну/приведену ціну своєї пропозиції не менше ніж
на один крок від своєї попередньої ціни/приведеної ціни.
В оголошенні про проведення процедури закупівель
обов’язково зазначаються відомості про розмір мінімального
кроку пониження ціни під час електронного аукціону у
відсотках або грошових одиницях та математичну формулу,
що буде застосовуватися при проведенні електронного
аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки.
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Перелік критеріїв та
методика оцінки
тендерних пропозицій із
зазначенням питомої ваги
критерію

4.

Ціна тендерної пропозиції
та методика її розрахунку

5

Відхилення тендерних
пропозицій

Протягом кожного етапу електронного аукціону всім
учасникам забезпечується доступ до перебігу аукціону,
зокрема до інформації стосовно місця розташування їх цін
або приведених цін в електронній системі закупівель від
найвищого до найнижчого на кожному етапі проведення
аукціону та інформації про кількість учасників на даному
етапі електронного аукціону без зазначення їх найменування.
У разі якщо оголошення про проведення закупівлі
оприлюднюється відповідно до норм частини четвертої статті
10 Закону дата і час проведення електронного аукціону
визначаються електронною системою автоматично, але не
раніше ніж через п’ять днів після оприлюднення протоколу
розгляду тендерних пропозицій.
Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично
електронною системою закупівель шляхом застосування
електронного аукціону.
Електронна система проводить оцінку лише тих
пропозицій, що не були відхилені Замовником.
Єдиним критерієм оцінки для визначення найбільш
економічно вигідної тендерної пропозиції є ціна тендерної
пропозиції учасника.
Учасники у тендерній пропозиції (Додаток 1 до
Документації) зазначають ціну за одиницю товару з ПДВ (без
ПДВ у разі коли суб’єкт господарювання звільнений від
сплати ПДВ згідно з чинним законодавством України), за
якою учасник передбачає постачати товар замовнику.
Ціна
на
електричну
енергію встановлюється
учасником у відповідності до ч. 2 ст. 56 Закону України
«Про ринок електричної енергії». Учасник включає до
вартості тендерної пропозиції витрати щодо оплати
послуг з передачі електричної енергії.
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;
- 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.
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Відміна замовником
торгів чи визнання їх
такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги в разі:
- відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і
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.
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.
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.
Інша інформація
Усі інші питання, які не передбачені цією документацією,
регулюються чинним законодавством України.
Учасник самостійно несе всі витрати, пов'язані з
підготовкою та поданням його пропозиції. Замовник у будьякому випадку не є відповідальним за зміст пропозиції
учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції
незалежно від результату торгів.
Відповідальність за достовірність наданої інформації в
своїй пропозиції несе учасник.
Вимога замовника щодо застосування печатки не
стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки
згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи
нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими
організаціями (підприємствами, установами).
Закупівля здійснюється на очікувану потребу 2020 року,
відповідно після укладення договору про закупівлю обсяги
закупівлі можуть бути зменшені з урахуванням фактичного
споживання електричної енергії та розміру фінансування.
VІ. Результати торгів та укладання договору про закупівлю
Рішення
укласти

про
намір
За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції
договір
про замовник визначає переможця та приймає рішення про намір

21
закупівлю

2

3

4

укласти договір згідно з цим Законом.
Рішення про намір укласти договір про закупівлю
приймається замовником у день визначення переможця, та
протягом одного дня після прийняття такого рішення
замовник оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого
органу повідомлення про намір укласти 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 надходження такого
звернення.
Строк укладання договору
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 вебпорталі Уповноваженого органу повідомлення про намір
укласти договір про закупівлю.
Проект договору про
Проект договору наведено у Додатку 5 тендерної
закупівлю
документації.
Договір про закупівлю укладається в письмовій формі
відповідно до положень Цивільного та Господарського
кодексів України з урахуванням особливостей, визначених
Законом.
Істотні умови, що
Зазначаються замовником відповідно до вимог статей 36 і
обов’язково включаються 37 Закону.
до договору про
Договір про закупівлю укладається відповідно до норм
закупівлю
Цивільного кодексу України та Господарського кодексу
України з урахуванням особливостей, визначених Законом.
Істотні умови договору про закупівлю, що будуть
включені до нього:
- предмет
договору
(найменування,
номенклатура,
асортимент);
- кількість товарів та вимоги щодо їх якості;
- порядок здійснення оплати;
- сума, визначена у договорі;
- термін та місце поставки товарів;
- строк дії договору;
- права та обов'язки сторін;
- відповідальність сторін;
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- інші умови;
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Дії замовника при відмові
переможця торгів
підписати договір про
закупівлю або ненадання
переможцем необхідних
документів

6

Забезпечення виконання
договору про закупівлю

Учасник - переможець процедури закупівлі під час
укладення 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.
Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від
змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому
числі ціни за одиницю товару) переможця процедури
закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть
змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань
сторонами в повному обсязі, крім випадків, встановлених
частиною четвертою статті 36 Закону.
У разі відмови переможця торгів від підписання договору
про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації
або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у
строк, визначений цим Законом, або ненадання переможцем
документів, що підтверджують відсутність підстав,
передбачених статтею 17 цього Закону, замовник відхиляє
тендерну пропозицію такого учасника та визначає переможця
серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще
не минув.
Учасник-переможець під час укладання договору за
результатами проведення процедури закупівлі надає
забезпечення виконання договору про закупівлю.
Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю:
3 (три) відсотки від суми договору про закупівлю.
Вид забезпечення виконання договору про закупівлю:
банківська
гарантія
(гарантійний
лист
банка)
з
обслуговуючого банку (оригінал та копія завірена печаткою
банка).
Банківська гарантія повинна бути безвідкличною.
Банківська гарантія повинна містити такі суттєві умови:

Назву документа – “Гарантія ”;
 Номер, дату та місце складання;
Гарантією повинна бути передбачена можливість
продовження терміну її дії у разі продовження терміну дії
договору.
 Повну або скорочену назву Банка-Гаранта;
 Підпис і відбиток печатки банку- гаранта (у разі
оформлення та надання гарантії на паперовому носії)
 Повну або скорочену назву Учасника (принципала),
що збігається з назвою, яка зазначена ним в пропозиції;
 Повну або скорочену назву бенефіціара;
 Дату, номер і назву (у разі наявності таких реквізитів)
договору або іншого документа, який згідно із
законодавством України має силу договору (за наявності), або
посилання на документацію, в яких передбачена вимога
щодо надання гарантії;
 Суму гарантії цифрами та словами і валюту платежу;
 Умови, за яких можна вносити зміни до тексту
гарантії принципалом, бенефіціаром, банком- гарантом (за

23

1.

згодою бенефіціара) лише за письмовою згодою із
Бенефіціаром;
 Обов’язок банка сплатити повну суму забезпечення
(гарантована сума) за першою письмовою вимогою
Замовника (бенефіціара), в якій буде посилання на одну з
наступних підстав:
- невиконання умов договору про закупівлю;
- неналежне виконання умов договору про закупівлю.
- Інші умови
Текст банківської гарантії не може містити:
умов про зменшення відповідальності гаранта в будь якому
випадку (окрім випадку прострочення подання вимоги).
Банківська гарантія повинна відповідати вимогам,
встановленим Положенням про порядок здійснення банками
операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах,
затвердженим постановою Правління Національного банку
України від 15 грудня 2004 р. N 639.
Строк дії: до 31.12.2020 року (якщо умови договору не будуть
виконані раніше).
До банківської гарантії додаються копії банківських
документів: довіреність, ліцензія, звіт про прибутки та збитки
які мають бути завірені печаткою банку та підписом
уповноваженої особи банку.
Забезпечення виконання договору про закупівлю не
повертається замовником у разі:
Невиконання
учасником
зобов’язань
передбачених
договором.
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.
Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору (у
разі якщо вони не повертаються), підлягають перерахуванню
до відповідного бюджету, а у разі здійснення закупівлі
юридичними особами (їхніми об’єднаннями) не за бюджетні
кошти - перераховуються на рахунок таких юридичних осіб
(їхніх об’єднань).
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Додаток 1 до Документації
Форма тендерної пропозиції заповнюється Учасником та надається
у складі тендерної пропозиції та за результатами торгів переможцем торгів
ФОРМА «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ»1
(форма, яка подається учасником на фірмовому бланку)
___________________ 201__ р.
Кому: _______________________________ (повна назва замовника)
Найменування предмета закупівлі згідно тендерної документації ___________________
Найменування учасника: ________________________________________________________
(повна назва організації учасника)
в особі __________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада відповідальної особи)
уповноважений повідомити наступне:

Електрична енергія
ДК 021:2015: 09310000-5
Електрична енергія

кВт/год

Кількість

Одиниця виміру

1. Вивчивши тендерну документацію, технічні, якісні та кількісні характеристики предмета
закупівлі, ми уповноважені на підписання Договору, маємо можливість здійснити постачання
__________________ (назва предмету закупівлі), виконати вимоги Замовника на умовах,
зазначених у цій пропозиції.
2. Адреса (юридична, поштова) учасника торгів _____________________________________
3. Телефон/факс ________________________________________________________________
4. Відомості про керівника (П.І.Б., посада, номер контактного телефону) – для юридичних осіб
____________________________________________________________
5. Цінова пропозиція (ціна тендерної пропозиції подається учасником шляхом заповнення
електронної форми через електронну систему закупівель; «Ціна за одиницю (без/з ПДВ) та
загальна вартість з ПДВ» тендерної пропозиції щодо ціни заповнюються лише переможем
торгів при підготовці документального підтвердження розрахунку ціни після аукціону та
визначення переможця)
Ціна за
одиниц Ціна за
Найменування предмету
одиниц
ю
Сума товару з
закупівлі відповідно до
товару ю товару
ПДВ2(грн.)
тендерної документації
з ПДВ2
без
(грн.)
ПДВ
(грн.)
7
1
3
4
5
6
130000

Загальна вартість товару без ПДВ2:
крім того ПДВ2:
Загальна вартість товару з ПДВ2:
1. Ми погоджуємося з основними умовами Договору, які викладені у Додатку 5 до
Документації «Проект договору» тендерної документації, та з тим, що основні умови Договору
про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань
сторонами, у повному обсязі, крім випадків, визначених частиною четвертою статті 36 Закону.
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2. Ми згідні дотримуватися умов тендерної пропозиції протягом 90 днів з дня розкриття
тендерної пропозицій. Наша тендерна пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути
акцептована замовником у будь-який час до закінчення встановленого Законом терміну.
3. Якщо наша тендерна пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір
із замовником 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,
але не раніше, ніж через десять днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого
органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.
(Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника або уповноваженої особи учасника, завірені
печаткою (у разі наявності)). МП
Тендерні пропозиції оформлюються та подаються за встановленою замовником
формою. Учасник не повинен відступати від даної форми.
2
ПДВ нараховується у випадках, передбачених законодавством України.
1
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Додаток 2 до Документації
Документальне підтвердження відсутності обставин для відмови в участі у процедурі
закупівлі, передбачених статтею 17 Закону
Учасники закупівлі повинні надати у складі тендерної пропозиції інформацію в довільній
формі (зведену довідку або довідки в довільній формі) щодо відповідності учасника вимогам,
визначеним у частинах першій і другій цієї статті 17 Закону.
*Замовник не вимагає документального підтвердження інформації, що міститься у відкритих
єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.
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Додаток 3 до Документації
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
з урахуванням вимог Закону України
«Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII від 13 квітня 2017 року
1) Умови постачання електричної енергії замовнику повинні відповідати наступним
нормативно-правовим актам:
- Закон України «Про ринок електричної енергії»;
- Правила роздрібного ринку електричної енергії (затверджені постановою НКРЕКП від
14.03.2018 р. № 312).
- інші нормативно-правові акти, прийняті на виконання Закону України «Про ринок
електричної енергії».
Технічна специфікація щодо предмету закупівлі:
Клас споживача (за ступенем
Найменування товару
Кількість, кВт/год
напруги)
Електрична енергія
2 клас
130000
2) Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем
розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, параметри якості
електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають
відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги
електропостачання в електричних мережах загального призначення». Для забезпечення
безперервного надання послуг з постачання електричної енергії споживачу постачальник
зобов'язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах, що за належних
умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії споживачем.
Постачальник зобов’язується дотримуватись якості надання послуг електропостачальника та
згідно вимог постанови НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 «Про затвердження Порядку
забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх
недотримання». В тому числі постачальник зобов'язується забезпечити комерційну якість
послуг, які надаються споживачу за договором про постачання електричної енергії споживачу,
що передбачає вчасне та повне інформування споживача про умови постачання електричної
енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, що надаються, надання роз’яснень
положень актів чинного законодавства, якими регулюються відносини Сторін, ведення точних
та прозорих розрахунків із Споживачем, а також можливість вирішення спірних питань шляхом
досудового врегулювання.
3) Під час здійснення цієї закупівлі стосовно технічних, якісних характеристик предмета
закупівлі передбачається необхідність застосування заходів із захисту довкілля, в тому числі
під час виконання договору про постачання електричної енергії споживачу.
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Додаток 4 до Документації
ПРОЕКТ ДОГОВОРУ*
про постачання електричної енергії споживачу
______________________________________________________________________________
(найменування суб’єкта господарської діяльності)
який діє на підставі ліцензії ______________________________________________________
____________________________________ від ___________ № _________________, далі по
тексту Постачальник, в особі ______________________________________, що діє на підставі
_________________________, з однієї Сторони, та ________________________________, в особі
________________________________, який діє на підставі _______________________, з другої
Сторони, далі по тексту Споживач, Разом по тексту – Сторони, уклали даний Договір про
наступне.
1. Загальні положення
1.1. Цей договір про постачання електричної енергії споживачу (далі – Договір) є
публічним договором приєднання, який встановлює порядок та умови постачання електричної
енергії як товарної продукції споживачу (далі – Споживач) постачальником електричної енергії
(далі – Постачальник) та укладається сторонами, з урахуванням статей 633, 634, 641, 642
Цивільного кодексу України, шляхом приєднання Споживача до умов цього договору.
1.2. Умови цього Договору розроблені відповідно до Закону України «Про публічні
закупівлі», Закону України "Про ринок електричної енергії" та Правил роздрібного ринку
електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14.03.2018 № 312 (далі - ПРРЕЕ),
та є однаковими для всіх споживачів.
Далі по тексту цього Договору Постачальник або Споживач іменуються Сторона, а
разом - Сторони.
2. Предмет Договору
2.1. За цим Договором Постачальник продає електричну енергію (активну) Споживачу
для забезпечення потреб електроустановок Споживача, підключених до електричних мереж у
точках приєднання згідно переліку (Додаток 3), а Споживач оплачує Постачальнику вартість
використаної (купованої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього
Договору.
2.2. Обов'язковою умовою для постачання електричної енергії Споживачу є наявність у
нього укладеного в установленому порядку з оператором системи розподілу договору про
надання послуг з розподілу, на підставі якого Споживач набуває право отримувати послугу з
розподілу електричної енергії.
3. Умови постачання
3.1. Початком постачання електричної енергії Споживачу є дата, зазначена в заявіприєднанні, яка є додатком 1 до цього Договору.
3.2. Споживач має право вільно змінювати Постачальника відповідно до процедури,
визначеної ПРРЕЕ, та умов цього Договору.
3.3. Постачальник за цим Договором не має права вимагати від Споживача будь-якої
іншої плати за електричну енергію, що не визначена у комерційній пропозиції, яка є додатком 2
до цього Договору.
4. Якість постачання електричної енергії
4.1. Для забезпечення безперервного постачання електричної енергії Споживачу
Постачальник зобов'язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах,
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що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії
Споживачем.
4.2. Постачальник зобов'язується забезпечити комерційну якість електричної енергії, яка
надається Споживачу за цим Договором, що передбачає вчасне та повне інформування
Споживача про умови постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість
постачання, надання роз’яснень положень актів чинного законодавства, якими регулюються
відносини Сторін, ведення точних та прозорих розрахунків із Споживачем, а також можливість
вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання про що у складі тендерної
пропозиції надається відповідний гарантійний лист.
4.3. Споживач має право на отримання компенсації за недотримання показників
комерційної якості електричної енергії Постачальником. Постачальник зобов’язується надавати
компенсацію Споживачу за недотримання показників комерційної якості електричної енергії,
що постачається Постачальником у порядку, затвердженому Регулятором, опублікувати на
своєму офіційному веб-сайті порядок надання компенсацій та їх розміри.
5. Ціна, порядок обліку та оплати електричної енергії
5.1. Споживач розраховується з Постачальником за електричну енергію за цінами, що
визначаються відповідно до наступного механізму: на момент підписання Договору ціна
(тариф) на постачання електричної енергії дорівнює ціні, з якою Постачальник переміг на
торгах. В подальшому ціна (тариф) на постачання електричної енергії, може змінюватися
виключно за згодою Сторін. Сторона яка має бажання змінити ціну (тариф) постачання
електричної енергії зобов’язана направити другій Стороні мотивовану письмову пропозицію, не
пізніше ніж за 2 місяці до дати пропонованої зміни ціни (тарифу). Сторона не має права
відмовитись від виконання Договору через незгоду другої Сторони зі зміною ціни (тарифу),
якщо їй не направлялась мотивована пропозиція, або мотивація була безпідставною.
Загальна
вартість
цього
Договору
на
момент
його
укладення
становить
_______________________ грн. з ПДВ.
5.2. Спосіб визначення ціни (тарифу) електричної енергії зазначається в комерційній
пропозиції Постачальника.
Для одного об’єкта споживання (площадки вимірювання) застосовується один спосіб
визначення ціни електричної енергії.
5.3. Інформація про діючу ціну електричної енергії має бути розміщена на офіційному
веб-сайті Постачальника не пізніше ніж за 20 днів до початку її застосування із зазначенням
порядку її формування.
5.4. Ціна електричної енергії має зазначатися Постачальником у рахунках про оплату
електричної енергії за цим Договором, у тому числі у разі її зміни.
5.5. Розрахунковим періодом за цим Договором є календарний місяць.
5.6. Розрахунки Споживача за цим Договором здійснюються на поточний рахунок із
спеціальним режимом використання (далі – спец рахунок).
При цьому, Споживач не обмежується у праві здійснювати оплату за цим Договором
через банківську платіжну систему, он-лайн переказ, поштовий переказ, внесення готівки через
касу Постачальника та в інший не заборонений законодавством спосіб.
Оплата вартості електричної енергії за цим Договором здійснюється Споживачем
виключно шляхом перерахування коштів на спец рахунок Постачальника.
Оплата вважається здійсненою після того, як на спец рахунок Постачальника надійшла
вся сума коштів, що підлягає сплаті за куповану електричну енергію відповідно до умов цього
Договору. Спец рахунок Постачальника зазначається у платіжних документах Постачальника, у
тому числі у разі його зміни.
5.7. Оплата рахунка Постачальника за цим Договором має бути здійснена Споживачем у
строк, визначений у рахунку, який не може бути меншим 5 (п’яти) робочих днів з моменту
отримання його Споживачем, або протягом 5 (п’яти) робочих днів від дати, зазначеної у
комерційній пропозиції, щодо оплати рахунку, оформленого Споживачем.
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Всі платіжні документи, що виставляються Постачальником Споживачу, мають містити
чітку інформацію про суму платежу, порядок та строки оплати, що погоджені Сторонами цього
Договору, а також інформацію щодо адреси, телефонів, офіційних веб-сайтів для отримання
інформації про подання звернень, скарг та претензій щодо якості постачання електричної
енергії та надання повідомлень про загрозу електробезпеки.
5.8. Якщо Споживач не здійснив оплату за цим Договором у строки, передбачені
комерційною пропозицією, Постачальник має право здійснити заходи з припинення постачання
електричної енергії Споживачу у порядку, визначеному ПРРЕЕ.
У разі порушення Споживачем строків оплати за цим Договором, Постачальник має
право вимагати сплату пені в розмірі не більшому за подвійну облікову ставку НБУ за кожен
день прострочення.
Пеня нараховується за кожен день прострочення оплати.
Споживач сплачує за вимогою Постачальника пеню у розмірі, що визначається цим
Договором та зазначається в комерційній пропозиції, яка є додатком 2 до цього Договору.
5.9. У разі виникнення у Споживача заборгованості за електричну енергію за цим
Договором Споживач повинен звернутися до Постачальника із заявою про складення графіка
погашення заборгованості на строк не більше 12 місяців та за вимогою Постачальника подати
довідки, що підтверджують неплатоспроможність (обмежену платоспроможність) Споживача.
Графік погашення заборгованості оформляється додатком до цього договору або окремим
договором про реструктуризацію заборгованості. Укладення Сторонами та дотримання
Споживачем графіка погашення заборгованості не звільняє Споживача від здійснення поточних
платежів за цим Договором.
Постачальник не має права припиняти постачання електричної енергії Споживачу
протягом усього строку дії Договору за будь-яких умов.
5.10. Споживач здійснює плату за послугу з розподілу (передачі) електричної енергії
безпосередньо оператору системи. Спосіб оплати за послугу з розподілу (передачі) електричної
енергії зазначається в комерційній пропозиції, яка є додатком до цього Договору.
5.11. Споживач має право обрати на розрахунковий період іншого Постачальника в
установленому ПРРЕЕ порядку, за умов, що в нього є укладений договір про розподіл
(передачу) електричної енергії з оператором системи та відсутнє припинення постачання
електричної енергії внаслідок наявної заборгованості за постачання електричної енергії перед
діючим Постачальником.
5.12. Порядок звіряння фактичного обсягу спожитої електричної енергії на певну дату чи
протягом відповідного періоду визначається відповідно до комерційної пропозиції, обраної
Споживачем.
5.13. Комерційна пропозиція, яка є додатком 2 до цього Договору, має містити наступну
інформацію:
1) ціну (тариф) електричної енергії, у тому числі диференційовані ціни (тарифи);
2) спосіб оплати (необхідно обрати лише один з варіантів: попередня оплата, по факту,
плановий платіж);
3) термін надання рахунку за спожиту електричну енергію та строк його оплати;
4) визначення способу оплати послуг з розподілу через Постачальника з наступним
переведенням цієї оплати Постачальником оператору системи та/або напряму з оператором
системи (необхідно обрати лише один з варіантів);
5) розмір пені за порушення строку оплати або штраф;
6) розмір компенсації Споживачу за недодержання Постачальником якості надання
комерційних послуг;
7) розмір штрафу за дострокове розірвання Договору у випадках, не передбачених
умовами Договору;
8) термін дії Договору та умови пролонгації;
9) дата та підпис споживача;
10) можливість надання пільг, субсидій.
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Після прийняття Споживачем комерційних пропозицій Постачальника внесення змін до
них можливе лише за згодою сторін або в порядку, встановленому чинним законодавством.
Організація комерційного обліку електричної енергії та надання даних комерційного
обліку електричної енергії відповідно до забезпечення послуг комерційного обліку
здійснюється у відповідності до Кодексу комерційного обліку електричної енергії,
затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 311.
6. Права та обов'язки Споживача
6.1. Споживач має право:
1) обирати спосіб визначення ціни за постачання електричної енергії на умовах,
зазначених у комерційній пропозиції, обраній Споживачем;
2) отримувати електричну енергію на умовах, зазначених у цьому Договорі;
3) купувати електричну енергію із забезпеченням рівня якості комерційних послуг,
відповідно до вимог діючих стандартів якості надання послуг, затверджених Регулятором, а
також на отримання компенсації за порушення таких вимог, розмір якої визначено в
комерційній пропозиції;
4) безоплатно отримувати всю інформацію стосовно його прав та обов’язків, інформацію
про ціну, порядок оплати спожитої електричної енергії, а також іншу інформацію, що має
надаватись Постачальником відповідно до чинного законодавства та/або цього Договору;
5) безоплатно отримувати інформацію про обсяги та інші параметри власного
споживання електричної енергії;
6) звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов'язаних з
виконанням цього Договору;
7) вимагати від Постачальника надання письмової форми цього Договору;
8) вимагати від Постачальника пояснень щодо отриманих рахунків і у випадку незгоди з
порядком розрахунків або розрахованою сумою вимагати проведення звіряння розрахункових
даних та/або оскаржувати їх в установленому цим Договором та чинним законодавством
порядку;
9) проводити звіряння фактичних розрахунків в установленому ПРРЕЕ порядку з
підписанням відповідного акту;
10) вільно обирати іншого електропостачальника та розірвати цей Договір у
встановленому цим Договором та чинним законодавством порядку;
11) оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії Постачальника, що
порушують права Споживача, та брати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених
чинним законодавством та цим Договором;
12) отримувати відшкодування збитків від Постачальника, понесених у зв'язку з
невиконанням або неналежним виконанням Постачальником своїх зобов'язань перед
Споживачем, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства;
13) перейти на постачання електричної енергії до іншого електропостачальника, у разі
наявності договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії та
відсутності припинення постачання електричної енергії внаслідок наявності заборгованості за
постачання електричної енергії перед діючим Постачальником, та/або достроково призупинити
чи розірвати цей Договір у встановленому ним порядку;
14) Звернути стягнення суми гарантійного зобов’язання Виконавця перед Замовником, у
разі невиконання, або неналежного виконання умов даного Договору, у тому числі поставки
електричної енергії неналежної якості.
15) інші права, передбачені чинним законодавством і цим Договором.
6.2. Споживач зобов'язується:
1) забезпечувати своєчасну та повну оплату спожитої електричної енергії згідно з
умовами цього Договору;
2) укласти в установленому порядку договір договору споживача про надання послуг з
розподілу електричної енергії з оператором системи для набуття права на правомірне
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споживання електричної енергії та фізичну доставку електричної енергії до межі балансової
належності об'єкта Споживача;
3) раціонально використовувати електричну енергію, обережно поводитися з
електричними пристроями та використовувати отриману електричну енергію виключно для
власного споживання та не допускати несанкціонованого споживання електричної енергії;
4) протягом 5 робочих днів до початку постачання електричної енергії новим
електропостачальником, але не пізніше дати, визначеної цим Договором, розрахуватися з
Постачальником за спожиту електричну енергію;
5) надавати забезпечення виконання зобов’язань з оплати за постачання електричної
енергії у випадку неможливості погасити заборгованість за постачання та/або перебування в
процесі ліквідації чи банкрутства відповідно до Цивільного кодексу України та ПРРЕЕ;
6) безперешкодно допускати на свою територію, у свої житлові, виробничі, господарські
та підсобні приміщення, де розташовані вузли обліку електричної енергії, засоби
вимірювальної техніки тощо, представників Постачальника після пред'явлення ними службових
посвідчень для звіряння показів щодо фактично спожитої електричної енергії;
7) відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв'язку з невиконанням або
неналежним виконанням Споживачем своїх зобов'язань перед Постачальником, що покладені
на нього чинним законодавством та/або цим Договором;
8) виконувати інші обов'язки, покладені на Споживача чинним законодавством та/або
цим Договором.
7. Права і обов'язки Постачальника
7.1. Постачальник має право:
1) отримувати від Споживача плату за поставлену електричну енергію;
2) контролювати правильність оформлення Споживачем платіжних документів;
3) безперешкодного доступу до розрахункових засобів вимірювальної техніки
Споживача для перевірки показів щодо фактично використаних Споживачем обсягів
електричної енергії;
4) проводити разом зі Споживачем звіряння фактично використаних обсягів електричної
енергії з підписанням відповідного акту;
5) отримувати відшкодування збитків від Споживача, що понесені Постачальником у
зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов'язань перед
Постачальником, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства, у тому числі
отримувати відшкодування збитків від Споживача за дострокове розірвання Договору у
випадках, не передбачених Договором;
6) інші права, передбачені чинним законодавством і цим Договором.
7.2. Постачальник зобов'язується:
1) забезпечувати належну якість надання послуг з постачання електричної енергії
відповідно до вимог чинного законодавства та цього Договору;
2) нараховувати і виставляти рахунки Споживачу за поставлену електричну енергію
відповідно до вимог та у порядку, передбачених ПРРЕЕ та цим Договором;
3) забезпечити наявність різних комерційних пропозицій з постачання електричної
енергії для Споживача;
4) надавати Споживачу інформацію про його права та обов’язки, ціни на електричну
енергію, порядок оплати за спожиту електричну енергію, порядок зміни діючого Постачальника
та іншу інформацію, що вимагається цим Договором та чинним законодавством, а також
інформацію про ефективне споживання електричної енергії. Така інформація оприлюднюється
на офіційному веб-сайті Постачальника і безкоштовно надається Споживачу на його запит;
5) публікувати на офіційному веб-сайті (і в засобах масової інформації в передбачених
законодавством випадках) детальну інформацію про зміну ціни електричної енергії за 20 днів
до введення її у дію;
6) видавати Споживачеві безоплатно платіжні документи та форми звернень;
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7) приймати оплату наданих за цим Договором послуг будь-яким способом, що
передбачений цим Договором;
8) проводити оплату послуг з розподілу електричної енергії оператору системи, якщо
Споживач не обрав спосіб оплати послуги з розподілу напряму з оператором системи;
9) розглядати в установленому законодавством порядку звернення Споживача, зокрема з
питань нарахувань за електричну енергію, і за наявності відповідних підстав задовольняти його
вимоги;
10) забезпечувати належну організацію власної роботи для можливості передачі та
обробки звернення Споживача з питань, що пов'язані з виконанням цього Договору;
11) відшкодовувати збитки, понесені Споживачем у випадку невиконання або
неналежного виконання Постачальником своїх зобов'язань за цим Договором;
12) забезпечувати конфіденційність даних, отриманих від Споживача;
13) забезпечувати для оператора системи фінансові гарантії у визначеному
законодавством порядку у випадку оплати Споживачем послуги з розподілу електричної енергії
через Постачальника;
14) протягом 3 (трьох) днів від дати, коли Постачальнику стало відомо про нездатність
продовжувати постачання електричної енергії Споживачу, він зобов’язується проінформувати
Споживача про його право:
вибрати іншого електропостачальника та про наслідки невиконання цього;
перейти до електропостачальника, на якого в установленому порядку покладені
спеціальні обов’язки (постачальник «останньої надії»);
на відшкодування збитків, завданих у зв’язку з неможливістю подальшого виконання
Постачальником своїх зобов’язань за цим Договором;
15) виконувати інші обов'язки, покладені на Постачальника чинним законодавством
та/або цим Договором.
16) Забезпечити виконання Договору шляхом надання банківської гарантії до закінчення
строку дії Договору.
8. Порядок припинення та відновлення постачання електричної енергії
8.1. Постачальник не має права звертатися до оператора системи з вимогою про
відключення об’єкта Споживача від електропостачання у випадку порушення Споживачем
строків оплати за цим Договором, у тому числі за графіком погашення заборгованості.
8.2. Якщо за ініціативою Споживача необхідно припинити постачання електричної
енергії на об'єкт Споживача для проведення ремонтних робіт, реконструкції чи технічного
переоснащення тощо, Споживач має звернутися до оператора системи.
9. Відповідальність Сторін
9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором
Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством.
9.2. Постачальник має право вимагати від Споживача відшкодування збитків, а
Споживач відшкодовує збитки, понесені Постачальником, виключно у разі:
порушення Споживачем строків розрахунків з Постачальником - в розмірі, погодженому
Сторонами в цьому Договорі;
відмови Споживача надати представнику Постачальника доступ до свого об'єкта, що
завдало Постачальнику збитків, - в розмірі фактичних збитків Постачальника.
9.3. Постачальник відшкодовує Споживачу збитки, понесені Споживачем у зв'язку з
припиненням постачання електричної енергії Споживачу оператором системи на виконання
неправомірного доручення Постачальника, в обсягах, передбачених ПРРЕЕ.
9.4. Постачальник не відповідає за будь-які перебої у передачі або розподілі електричної
енергії, які стосуються функціонування, обслуговування та/або розвитку системи передачі
та/або системи розподілу електричної енергії, що сталися з вини відповідального оператора
системи.
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9.5. Порядок документального підтвердження порушень умов цього Договору, а також
відшкодування збитків встановлюється ПРРЕЕ.
10. Порядок зміни електропостачальника
10.1. Споживач має право в будь-який момент часу змінити постачальника шляхом
укладення
нового
договору
про
постачання
електричної
енергії
з
новим
електропостачальником, принаймні за 21 день до такої зміни вказавши дату або строки, в які
буде відбуватись така зміна (початок дії нового договору про постачання електричної енергії).
10.2. Зміна постачальника електричної енергії здійснюється згідно з порядком,
встановленим ПРРЕЕ.
11. Порядок розв'язання спорів
11. 1. Спори та розбіжності, що можуть виникнути із виконанні умов цього Договору, у
разі якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між Сторонами, або можуть бути
вирішенні шляхом звернення Споживача до Інформаційно-консультаційного центру по роботі
із споживачами електричної енергії, що створюється Постачальником згідно з Положенням про
Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії,
затвердженим постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 12
березня 2009 року № 299, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 6 квітня 2009 року за
№ 308/16324 (із змінами) (далі - Положення про ІКЦ).
Під час вирішення спорів Сторони мають керуватися порядком врегулювання спорів,
встановленим ПРРЕЕ та Положенням про ІКЦ.
11. 2. У разі недосягнення між Сторонами згоди шляхом проведення переговорів або у
разі незгоди Споживача із рішенням ІКЦ чи неотримання ним у встановлені ПРРЕЕ та
Положенням про ІКЦ строки відповіді Споживач має право звернутися із заявою про вирішення
спору до Регулятора чи його територіального підрозділу та/або до енергетичного омбудсмена,
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
нагляду (контролю) в галузі електроенергетики (або забезпечує формування та реалізує
державну політику в електроенергетичному комплексі), Антимонопольного комітету України.
Врегулювання спорів Регулятором чи його територіальним підрозділом здійснюється
відповідно до затвердженого Регулятором порядку. Звернення Споживача до Регулятора чи
його територіального підрозділу не позбавляє Сторони права щодо вирішення спору в судовому
порядку.
12. Форс-мажорні обставини
12.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання
зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форсмажорних обставин).
12.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють надзвичайні та невідворотні
обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами
цього Договору.
12.3. Строк виконання зобов'язань за цим Договором відкладається на строк дії форсмажорних обставин.
12.4. Сторони зобов'язані негайно повідомити про форс-мажорні обставини та протягом
чотирнадцяти днів з дня їх виникнення надати підтверджуючі документи щодо їх настання
відповідно до законодавства.
12.5. Виникнення форс-мажорних обставин не є підставою для відмови Споживача від
сплати Постачальнику за електричну енергію, яка була надана до їх виникнення.
13. Строк дії Договору та інші умови
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13.1. Цей Договір укладається на строк, зазначений в комерційній пропозиції, яку обрав
Споживач, та набирає чинності з моменту погодження (акцептування) Споживачем заявиприєднання, яка є додатком 1 до цього Договору, та сплаченого рахунку (квитанції)
Постачальника.
13.2. Постачальник має повідомити про зміну умов Договору у зв’язку із настанням
обставин, передбачених п. 7 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» Споживача не
пізніше, ніж за 20 днів до їх застосування з урахуванням інформації про право Споживача
розірвати Договір. Зміна умов Договору з будь-яких інших підстав є правом Сторін, і вноситься
виключно за взаємно згодою Сторін, в порядку визначеному Договором. Постачальник
зобов’язаний повідомити Споживача в порядку, встановленому законом, про будь-яке
збільшення ціни і про право припинити дію договору без сплати будь-яких штрафних санкцій
чи іншої фінансової компенсації Постачальнику, якщо Споживач не приймає нові умови.
13.3. За умови дострокового розірвання Договору за ініціативою Споживача, Споживач
зобов’язаний сплатити Постачальнику передбачені обраною Споживачем
комерційною
пропозицією штрафні санкції чи іншу фінансову компенсацію за дострокове припинення
Договору. Учасник у складі тендерної пропозиції надає інформацію у довільній формі щодо
відповідності веб – сайту Постачальника ліцензійним умовам провадження господарської
діяльності з постачання електричної енергії споживачу.
13.4. Постачальник має право розірвати цей Договір достроково, повідомивши
Споживача про це за 20 днів до очікуваної дати розірвання, у випадках якщо:
1) споживач прострочив оплату за постачання електричної енергії згідно з Договором, за
умови, що Постачальник здійснив попередження Споживачу про можливе розірвання цього
Договору;
2) споживач іншим чином суттєво порушив умови цього Договору, і не вжив заходів
щодо усунення такого порушення в строк, що становить 5 робочих днів.
13.5. Дія цього Договору також припиняється у наступних випадках:
анулювання Постачальнику ліцензії на постачання;
банкрутства або припинення господарської діяльності Постачальником;
у разі зміни власника об’єкта Споживача;
у разі зміни електропостачальника.
13.6. У разі якщо об'єкт Споживача перебуває у власності (користуванні) кількох осіб,
укладається один Договір з одним із співвласників (користувачів) за умови письмової згоди
всіх інших співвласників (користувачів), про що робиться відмітка в цьому Договорі.
13.7. Усі повідомлення за цим Договором вважаються зробленими належним чином,
якщо вони здійснені в письмовій формі та надіслані рекомендованим листом, вручені кур'єром
або особисто за зазначеними в цьому Договорі адресами Сторін. Датою отримання таких
повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового штемпеля відділу
зв'язку одержувача.
Споживач зобов'язується у місячний строк повідомити Постачальника про зміну будьякої інформації та даних, зазначених в заяві-приєднанні, яка є додатком 1 до цього Договору.
13.8. У випадку коливання ціни електричної енергії на ринку в бік збільшення,
Постачальник має право письмово звернутись до Споживача з відповідною пропозицією, при
цьому, така пропозиція в кожному окремому випадку, коли на ринку відбувається об’єктивне
коливання ціни за одиницю товару в бік збільшення, повинна бути обґрунтована і
документально підтверджена. Постачальник разом з письмовою пропозицією щодо внесення
змін до договору надає документ (або документи), що підтверджує збільшення середньо
ринкової ціни (діапазону цін тощо) за одиницю товару в тих межах/розмірах, на які
Постачальник пропонує змінити ціну товару. Документ (або документи), що підтверджує
збільшення ціни товару, повинен містити дані щодо середньо ринкової ціни (діапазону цін
тощо) за одиницю товару на день укладення цього Договору (допускається надання
документального підтвердження щодо середньо ринкової ціни (діапазону цін тощо) за одиницю
товару в діапазоні з моменту укладання Договору до надання пропозиції Постачальником) та
середньо ринкової ціни (діапазону цін тощо) за одиницю товару на момент письмового
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звернення Постачальника щодо збільшення ціни і повинен бути наданий у формі належним
чином оформленої довідки/інформації (в оригіналі, або нотаріально засвідченій копії), виданої
торгово-промисловою палатою України, або регіональною торгово-промисловою палатою, або
органами державної статистики. Споживач має право не приймати пропозицію Постачальника.
У такому випадку зміни до Договору не вносяться. У випадку прийняття рішення Споживачем
щодо внесення змін до цього Договору, шляхом укладання Додаткової угоди стосовно зміни
ціни, у вказаній частині до розрахунку ціни за одиницю товару приймається ціна за одиницю
товару, що визначена Сторонами у момент укладення цього Договору (з урахуванням внесених
раніше змін до цього Договору, та якщо такі обставини мали місце). При цьому, ціна за
одиницю товару може бути збільшена на відсоток коливання ціни на ринку такого товару, але
не більше ніж 10 %. Наступне підвищення ціни можливе лише за результатами коливання ціни
на ринку з моменту укладання останньої Додаткової угоди на підвищення ціни за одиницю
товару. В будь-якому випадку підвищення ціни за одиницю товару здійснюється з урахуванням
вимог п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі».
Споживач має право відмовитись від зміни ціни за одиницю товару у випадках, якщо
Постачальником не надано належне документальне підтвердження підвищення ціни,
передбачене цим пунктом, або з інших обґрунтованих підстав.
13.9. У випадку коливання ціни в бік зменшення, Споживач має право звернутись до
Постачальника із відповідною пропозицією, в порядку та на умовах, визначених п. 13.8
Договору.
13.10. Зміни до цього Договору можуть бути внесені у випадках, передбачених згідно ст.
36 Закону України «Про публічні закупівлі».
Постачальник:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
тел.: ____________________
______________________________
(підпис, П. І. Б.)
____________ 20_ року

Споживач:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
тел.: _____________________
_______________________________
(підпис, П. І. Б.)
____________ 20_ року

Форма та спосіб укладення договору про постачання електричної енергії споживачу
Згідно ч. 1 ст. 638 Цивільного кодексу України договір є укладеним, якщо сторони в
належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Згідно ч. 1 ст. 634 Цивільного
кодексу України договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у
формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом
приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Згідно п. 3.1.7. Правила
роздрібного ринку електричної енергії (затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р.
№ 312) договір між електропостачальником та споживачем укладається, як правило, шляхом
приєднання споживача до розробленого електропостачальником договору на умовах
комерційної пропозиції, опублікованої електропостачальником. Якщо сторони досягли згоди
щодо укладення договору на інших умовах (наприклад за результатами відкритих торгів),
відмінних від тих, які містяться у комерційних пропозиціях, розміщених на офіційному сайті
електропостачальника, договір укладається у паперовій формі. При цьому сторони можуть за
взаємною згодою оформлювати додатки до договору, в яких узгоджуються організаційні
особливості постачання електричної енергії. Такі додатки оформлюються у паперовій формі
та підписуються обома сторонами. Отже, договір про постачання електричної енергії
споживачу може укладатись як шляхом двостороннього погодження всіх істотних умов
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такого договору (за результатами відкритих торгів), так і шляхом приєднання споживача
до розробленого електропостачальником договору на умовах комерційної пропозиції,
опублікованої електропостачальником.
Незалежно від способу укладення договору про постачання електричної енергії
споживачу сторони керуються положеннями Правила роздрібного ринку електричної енергії (в
тому числі примірної форми договору про постачання електричної енергії споживачу),
Цивільного та Господарського кодексів України, зокрема в частині істотних умов зазначеного
договору.
З урахуванням зазначеного вище змістом даного додатку встановлюється загальні
(примірні) умови договору, які не вважаються остаточними і вичерпними, відповідно зміст
договору та його додатків, які є обов’язковою його частиною, встановлюється в залежності
від способу укладення такого договору, обраного сторонами, з урахуванням в тому числі
особливостей та умов, встановлених Правила роздрібного ринку електричної енергії. У
випадку укладення сторонами договору, окремі умови якого відрізняються (виключені, тощо)
від умов, що містяться в даному додатку, сторони керуються положеннями чинного
законодавства, в тому числі Закону України «Про публічні закупівлі.

Додаток 1
до договору про постачання
електричної енергії споживачу
ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ
до договору про постачання електричної енергії споживачу
Керуючись статтями 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, Правилами
роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від
14.03.2018 № 312 (далі – Правила роздрібного ринку), та ознайомившись з умовами
договору про постачання електричної енергії споживачу від ____________ (далі – Договір)
на сайті електропостачальника (далі – Постачальник) в мережі Інтернет за адресою: http:
www._____________* або в друкованому виданні, що публікується в межах території
ліцензованої діяльності ___________________________________*, приєднуюсь до умов
Договору на умовах комерційної пропозиції Постачальника № _________ з такими
нижченаведеними персоніфікованими даними.
Персоніфіковані дані Споживача:
1
2
3
4
5
6
7

Прізвище, ім’я, по батькові
Паспортні дані, ідентифікаційний код (за наявності), ЕДРПОУ (обрати
необхідне)
Вид об'єкта
Адреса об’єкта, ЕІС-код точки (точок) комерційного обліку
Найменування Оператора, з яким Споживач уклав договір розподілу
електричної енергії
ЕІС-код як суб’єкта ринку електричної енергії, присвоєний відповідним
системним оператором
Інформація про наявність пільг/субсидії* (є/немає)

Початок постачання з «_____»_______________20____р.
*Примітка:
Заповнюється Постачальником, якщо заява-приєднання надається для заповнення
Постачальником.
Заповнюється Споживачем, якщо заява-приєднання заповнюється Споживачем
самостійно.
За кожним об’єктом споживача надаються окремі ЕІС-коди точок комерційного
обліку. Якщо таких точок більше однієї, їх перелік наводиться у додатку до Заявиприєднання.
Погодившись з цією заявою-приєднанням (акцептувавши її), Споживач засвідчує
вільне волевиявлення щодо приєднання до умов Договору в повному обсязі.
З моменту акцептування цієї заяви-приєднання в установленому Правилами
роздрібного ринку порядку Споживач та Постачальник набувають всіх прав та обов’язків
за Договором і несуть відповідальність за їх невиконання (неналежне виконання) згідно з
умовами Договору та чинним законодавством України.
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Своїм підписом Споживач підтверджує згоду на автоматизовану обробку його
персональних даних згідно з чинним законодавством та можливу їх передачу третім
особам, які мають право на отримання цих даних згідно з чинним законодавством, у тому
числі щодо кількісних та/або вартісних обсягів наданих за Договором послуг.
Відмітка про згоду Споживача на обробку персональних даних:
____________________
_________________ ______________________
(дата)
(особистий підпис)
(П.І.Б. Споживача)
*Примітка:
Споживач зобов'язується у місячний строк повідомити Постачальника про зміну
будь-якої інформації та даних, зазначених у заяві-приєднанні.
Реквізити Споживача:
____________________________________
Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання:
____________________
_________________ ______________________
(дата подання заяви-приєднання) (особистий підпис)
(П.І.Б. Споживача)
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Додаток 2
до договору про постачання
електричної енергії споживачу

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
1) ціна (тариф) електричної енергії, з врахуванням вартості тарифу на передачу в
розмірі що є встановлений НКРЕКП на той день в який фактично завантажено остаточну
пропозицію учасника:
2) загальний обсяг постачання електричної енергії:
3) спосіб оплати: безготівкова шляхом перерахування грошових коштів на рахунок
Постачальника із спеціальним режимом використання.
4) термін надання рахунку за спожиту електричну енергію та строк його оплати:
термін надання рахунку за спожиту електричну енергію протягом 5 календарних днів
після завершення місяця споживання; строк оплати – 10 календарних днів з дня отримання
рахунків, термін оплати може бути продовжений у залежності від бюджетного
фінансування;
5) визначення способу оплати послуг з розподілу електричної енергії: напряму з
оператором системи розподілу.
6) розмір пені за порушення строку оплати або штраф: 1 облікова ставка НБУ за
кожний день прострочення.
7) Порядок зміни ціни: зміна ціни можлива за умови дотримання вимог Закону
України «Про публічні закупівлі», при цьому коливання ціни на ринку повинно бути
підтверджено відповідним висновком або висновками Торгово-Промислової палати або
ДП «Держзовнішінформ» або іншим компетентним органом, при цьому протягом дії
договору можуть бути використані висновки лише одного із органів, також коливання для
висновків може братись лише по одному сегменту ринку електричної енергії. Також ціна
може змінюватись і така зміна є обов’язковою для сторін у разі зміни біржових
котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів які впливають
на вартість електричної енергії та застосовуються в договорі про закупівлю.
Зміна ціни у бік зменшення ініціюється і обґрунтовується споживачем.
8) розмір компенсації Споживачу за недодержання Постачальником якості надання
комерційних послуг: згідно Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та
надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого Постановою
НКРЕКП №375 від 12.06.2018 року.
9) розмір штрафу за дострокове розірвання Договору у випадках, не передбачених
умовами Договору: не застосовується.
10) термін дії Договору та умови пролонгації: договір дії з дати його укладення,
дата початку постачання електричної енергії зазначається в Заяві – приєднання що є
додатком до договору, 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.
11) можливість надання пільг, субсидій: не передбачено.
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12) у випадку якщо обсяг споживання електричної енергії вказаний Споживачем на
відповідну добу у відповідну годину постачання не дорівнює обсягу фактично спожитої
електричної енергії Споживачем за цю годину постачання згідно даних Оператора
системи передачі, то у Споживача виникає небаланс за цю годину постачання і до нього
застосовується плата за небаланс.
Орієнтовно розмір відшкодування збитків при позитивному небалансі визначається
як добуток обсягу позитивного небалансу на різницю ціни за 1 кВт*год за Договором (без
урахування ПДВ) без урахування тарифу на послуги Постачальника та ціни на
балансуючому ринку за 1 кВт*год.
Орієнтовно розмір відшкодування збитків при негативному небалансі визначається
як добуток обсягу негативного небалансу на різницю ціни на балансуючому ринку за 1
кВт*год та ціни за 1 кВт*год за Договором (без урахування ПДВ) без урахування тарифу
на послуги Постачальника.
Вартість небалансів електричної енергії розраховується Оператором системи
передачі (в якості Адміністратора розрахунків) для кожного розрахункового періоду доби
залежно від обсягу небалансів електричної енергії та цін небалансів електричної енергії,
визначених відповідно до Правил ринку, затверджених Постановою НКРЕКП № 307 від
14.03.2018.
13) за відсутності АСКОЕ, та у разі не подання споживачем погодинної розбивки
планових обсягів, постачальник самостійно розраховує прогнозовану потужність
погодинного навантаження, шляхом ділення запланованого місячного обсягу на кількість
днів та годин

Постачальник:
_____________________________

Споживач:
_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

тел.: ____________________

тел.: ____________________

______________________________

______________________________

(підпис, П. І. Б.)
____________ 20_ року

(підпис, П. І. Б.)
____________ 20_ року

*Заповнюється Постачальником. Після прийняття Споживачем комерційних пропозицій
Постачальника внесення змін до них можливе лише за згодою сторін або в порядку,
встановленому чинним законодавством.
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Додаток 3
до договору про постачання
електричної енергії споживачу

Перелік точок комерційного обліку за об'єктами Споживача
№ з/п

___________________________________
ЕІС-код точки
Адреса об'єкта
обліку

№
договору

Примітки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
…

Порядок змін умов договору про закупівлю
1. Зміни до договору про закупівлю можуть вноситись у випадках, вказаних згідно п. 4.3.
Розділу «Результати торгів та укладання договору про закупівлю», та оформлюються в такій самій
формі, що й договір про закупівлю, а саме у письмовій формі шляхом укладення додаткового
договору (угоди).
2. Пропозицію щодо внесення змін до договору може зробити кожна із сторін договору.
3. Пропозиція щодо внесення змін до договору має містити обґрунтування необхідності
внесення таких змін договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у
разі її прийняття. Обмін інформаціє щодо внесення змін до договору здійснюється у письмовій
формі шляхом взаємного листування.
4. Відповідь особи, якій адресована пропозиція щодо змін до договору, про її прийняття
повинна бути повною і безумовною.
5. Зміна договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено
договором або законом. В той же час, договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду
на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших
випадках, встановлених договором або законом.
6. У разі зміни договору зобов'язання сторін змінюються відповідно до змінених умов
щодо предмета, місця, строків виконання тощо.
7. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до
виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, що передбачені згідно ст.36
Закону.
*Зазначені в цьому додатку умови договору не є остаточними і вичерпними, і можуть бути
доповнені і скориговані під час укладання договору з учасником-переможцем торгів в залежності
від специфіки предмету, характеру, інших умов конкретного договору. Замовник залишає за
собою право змінювати основні вимоги до договору у випадку зміни діючого цивільного,
господарського законодавства і законодавства щодо публічних закупівель та законодавства що
регулює взаємовідносини постачання електричної енергії.
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Додаток 5 до Документації
ФОРМА «ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА»
(форма, яка подається учасником-нерезидентом на фірмовому бланку (за наявності))

№
п/п

Назва документу/інформації,
передбаченого тендерною
документацією

1
1
2
…

2

Назва аналогу документу (із зазначенням, на яких
сторінках тендерної пропозиції такий документ
міститься) або інформація про відсутність такого
документу та його аналогу (із зазначенням причин
відсутності)
3

_________________________________________________________________________
__
(Посада, прізвище, ініціали, підпис та дата підписання уповноваженою особою
учасника)
М.П. (у разі наявності печатки)

