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1. Терміни, які
вживаються в
тендерній документації
2. Інформація про
замовника торгів:
2.1. Повне найменування:
2.2. Місцезнаходження:
2.3. Посадова особа
замовника, уповноважена
здійснювати зв’язок з
учасниками:
3. Процедура закупівлі
4. Інформація про
предмет закупівлі
4.1. Назва предмета
закупівлі:

Розділ 1. Загальні положення
Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України
«Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі – Закон).
Терміни вживаються в значенні, визначеному в Законі.
Броварська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5 ім. Василя Стуса
Броварської міської ради Київської області
07400, Україна, Київська область, місто Бровари, вулиця Київська, 306-а
Дайнеко Надія Іванівна - секретар тендерного комітету.
07400, Україна, Київська область, місто Бровари, вулиця Київська, 306-а,
Телефон/04594/50222.
Відкриті торги.
код ДК 021:2015 45400000-1 Завершальні будівельні роботи
(поточний ремонт роздягальні № 2 та коридору роздягалень Броварської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 ім. Василя Стуса Броварської міської
ради Київської області)

4.2. Опис окремої
Закупівля здійснюється без розподілу по лотам
частини (частин)
предмета закупівлі
(лота), щодо якої можуть
бути подані тендерні
пропозиції.
Вулиця Київська, 306-а, м. Бровари, 07400
4.3. Місце, кількість,
Кількість:
обсяг поставки товарів
1 послуга.
(надання послуг,
виконання робіт)
вересень 2019 рік.
4.4. Строк поставки
товарів (надання послуг,
виконання робіт)
Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно5. Недискримінація
правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах.
учасників
Валютою тендерної пропозиції є гривня.
6. Інформація про
валюту, у якій повинно
бути розраховано та
зазначено ціну
тендерної пропозиції
7. Інформація про мову Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються
замовником, викладаються українською мовою.
(мови), якою (якими)
повинно бути складено
тендерні пропозиції
Розділ 2. Порядок унесення змін та надання роз'яснень до тендерної документації
фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за десять днів до
1. Процедура надання
закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися через
роз’яснень щодо
електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо
тендерної документації
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
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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
2. Унесення змін до
на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної
тендерної документації
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
залишилося не менше ніж сім днів;
зміни, що вносяться замовником до тендерної документації,
розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у
вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової
редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної
документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що
вносяться. Положення тендерної документації, до яких уносяться зміни,
відображаються у вигляді закреслених даних та повинні бути
доступними для перегляду після внесення змін до тендерної
документації;
зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті
10 Закону.
Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції
1. Зміст і спосіб подання тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом
заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається
тендерної пропозиції
інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення
замовником), та завантаження файлів з:
- «тендерною пропозицією», складеною за формою та змістом, що
визначені у Додатку № 1 до тендерної документації;
- інформацією та документами, що підтверджують відповідність
учасника кваліфікаційним критеріям, що визначені у Додатку
№2;
- інформацією щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у
статті 17 Закону, що визначена у Додатку № 3;
- інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні
характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну
специфікацію (у разі потреби) згідно Додатку № 5;
у разі відсутності печатки окремих сторінок, тендерну пропозицію
відхилено не буде;
- довідкою підприємства в довільній формі або уповноваженого
органу про те, що учасник не зареєстрований в офшорних зонах;
- довідкою в довільній формі щодо наявності антикорупційної
програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної
особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до Закону
України «Про запобігання корупції», із наданням копії антикорупційної
програми юридичної особи та копії наказу про призначення
уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи, або
довідку в довільній формі про відсутність антикорупційної програми та
уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи
у
випадку, коли вони не є обв’язковими відповідно до Закону України
«Про запобігання корупції»;
- вигляді листа в довільній формі надати контактні дані компаніїучасника (з зазначенням реквізитів учасника: назви, коду ЄДРПОУ,
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2. Забезпечення
тендерної пропозиції
3. Умови повернення чи
неповернення
забезпечення тендерної
пропозиції
4. Строк, протягом
якого тендерні
пропозиції є дійсними

місцезнаходження, поштова адреса, телефони, електронної адреси,
відомості про контактну особу (ПІП, посада, контактний телефон);
- гарантійний лист Учасника, який підтверджує надання Учасником
Замовнику копій всіх документів зазначених у пункті 5 документації у
паперовому вигляді, оформлених належним чином, у разі визнання його
переможцем,на день заключення договору;
- документи, що підтверджують повноваження посадової особи або
представника учасника процедури закупівлі щодо підпису
документів тендерної пропозиції.
Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника
процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників,
наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим
документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на
підписання документів;
- лист-погодження, за підписом уповноваженої особи та завіреною
печаткою, з основаними умовами договору згідно Додатку № 6.
кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у
тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета
закупівлі (лота)).
Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує п’яти днів з
дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу
повідомлення про намір укласти договір, повинен надати замовнику
оригінали або засвідчені нотаріально копії документів (згідно Додатку
№ 3 до тендерної документації), що підтверджують відсутність підстав,
визначених частинами першою і другою статті 17 Закону.
Також разом з зазначеними документами надати повторну тендерну
пропозицію з урахуванням проведеного аукціону(відповідно до Додатку
№ 1 до тендерної документації).
Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається
Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається

Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів з дати
розкриття тендерних пропозицій. До закінчення цього строку замовник
має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних
пропозицій;
Учасник має право :
Відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним
забезпечення тендерної пропозиції;
погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної
пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції.
Згідно з даною тендерною документацією Учасник повинен надати в
5. Кваліфікаційні
критерії до учасників та електронному (сканованому) вигляді в складі своєї пропозиції
документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям
вимоги, установлені
відповідно до статті 16 Закону та згідно до Додатку № 2.
статтею 17 Закону
Згідно з даною тендерною документацією Учасник повинен надати в
електронному (сканованому ) вигляді в складі своєї пропозиції
документи для підтвердження відсутності підстав щодо відмови в участі
у процедурі закупівлі відповідно до статті 17 Закону та згідно до
Додатку № 3.
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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 кваліфікаційним критеріям,
наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або
факту зазначення у тендерній пропозиції конкурсних торгів будь-якої
недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів
процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів
такого учасника.
учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних
6. Інформація про
пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність
технічні, якісні та
тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим
кількісні
вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником. згідно з
характеристики
частиною другою статті 22 Закону та зазначених в Додатку №
предмета закупівлі
5"Технічні вимоги" до Тендерної документації;
тендерна пропозиція, що не відповідає зазначеним вимогам, розгляду не
підлягає.
уразі закупівлі робіт учасник зазначає в тендерній пропозиції повне
7. Інформація про
найменування та місцезнаходження щодо кожного суб’єкта
субпідрядника
господарювання, якого учасник планує залучати як субпідрядника до
(субпідрядників)
виконання робіт у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору
про закупівлю.
учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну
8. Унесення змін або
пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого
відкликання тендерної
забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання
пропозиції учасником
тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо їх отримано
електронною системою закупівель до закінчення строку подання
тендерних пропозицій.
Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції
кінцевий строк подання тендерних пропозицій 24.08.2019 року.
1. Кінцевий строк
Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру;
тендерної пропозиції
електронна система закупівель автоматично формує та надсилає
повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням
дати та часу;
тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель після
закінчення строку подання, не приймаються та автоматично
повертаються учасникам, які їх подали.
2. Дата та час розкриття дата і час розкриття тендерних пропозицій визначаються електронною
системою закупівель автоматично та зазначаються в оголошенні про
тендерної пропозиції
проведення процедури відкритих торгів.
1. Перелік критеріїв та
методика оцінки
тендерної пропозиції із
зазначенням питомої
ваги критерію

Розділ 5. Оцінка тендерної пропозиції
Єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є ціна (з ПДВ).
Питома вага по даному критерію – 100 %
оцінка тендерних пропозицій проводиться електронною системою
закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки,
зазначених замовником у тендерній документації та шляхом
застосування електронного аукціону;
тендерна пропозиція, подана учасником, оцінюється замовником за
приведеною ціною, яка розраховується автоматично системою
електронних закупівель на момент подання пропозиції учасником за
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математичною формулою
PP = P/(1 + (F1 + F2 +… + Fn)/PV), де:
PP - приведена ціна;
P - ціна;
F1…Fn - питома вага інших критеріїв оцінки, запропонованих
учасником;
PV - питома вага критерію “ціна”.
Ціна пропозиції повинна враховувати податки і збори (у т.ч. ПДВ), що
сплачуються або мають бути сплачені відповідно до положень
Податкового кодексу України.

2. Інша інформація
3. Відхилення
тендерних пропозицій

Тендерна пропозиція відхиляється замовником у разі якщо:
учасник:
- не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим статтею
16 Закону;
- не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке
забезпечення вимагалося замовником;
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;
- наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині сьомій статті 28
Закону;
- 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.
Розділ 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю
замовник
відміняє
торги
в
разі:
1. Відміна замовником
1. відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;
торгів чи визнання їх
2. неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені
такими, що не
3. порушення законодавства з питань публічних закупівель;
відбулися
порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення
процедури закупівлі та повідомлення про намір укласти договір,
передбачених
Законом;
4. подання для участі в них менше двох тендерних пропозицій, а в разі
здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками менше
трьох
пропозицій;
5. допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій, а в разі
здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками менше
трьох
пропозицій;
6. відхилення всіх тендерних пропозицій згідно із Законом;
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2. Строк укладання
договору

7. про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко
визначено
в
тендерній
документації;
8.
торги
може
бути
відмінено
частково
(за
лотом);
замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі:
1. якщо ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції
перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
2. якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної
сили;
3. скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг;
замовник має право визнати торги такими, що не відбулися частково (за
лотом);
4. 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
замовник укладає договір про закупівлю з учасником, якого визнано
переможцем торгів, протягом строку дії його пропозиції не пізніше ніж
через двадцять днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір
про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції
учасника-переможця;
з метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір
про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через десять днів з
дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу
повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

3. Проект Договору про
закупівлю

проект договору про закупівлю в окремому файлі.

4. Істотні умови, що
обов'язково
включаються до
договору про закупівлю
5. Дії замовника при
відмові переможця
торгів підписати
договір про закупівлю
6. Забезпечення
виконання договору
про закупівлю

зазначені замовником відповідно до вимог статей 36 і 37 Закону у
Додатку № 6 до тендерної документації та у проекті договору про
закупівлю
у разі відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю
відповідно до вимог тендерної документації замовник відхиляє тендерну
пропозицію цього учасника та визначає переможця серед тих учасників,
строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув
не вимагається

Додаток 1
до тендерної документації

Форма “Цінова пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.

Форма пропозиції, яка подається Учасником на фірмовому бланку.
ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ НА ЗАКУПІВЛЮ
код ДК 021:2015 45400000-1 Завершальні будівельні роботи
(поточний ремонт роздягальні № 2 та коридору роздягалень Броварської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 ім. Василя Стуса Броварської міської ради
Київської області)

-8-

Повна назва Учасника ____________________________________________________________
Юридична адреса _______________________________________________________________
Фактична адреса_________________________________________________________________
Код ЄДРПОУ __________________________________________________________________
Банківські реквізити _____________________________________________________________
П.І.Б. керівника або представника згідно довіреності _________________________________
Телефон
________________________________________________________________________
Повністю ознайомившись та погоджуючись з умовами торгів та документацією
торгів, надаємо свою пропозицію (згідно Додатку № 2 ) на суму:
Найменування
Кількість Ціна за
Сума
од з
всього з
ПДВ
ПДВ
Загальна сума, (з ПДВ)
Словами
1. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію, та розуміємо, що
Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
2. Ознайомившись з технічними вимогами, вимогами щодо кількості та термінів виконання
послуг, що закуповуються, ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити замовника
товаром відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.
3. Строк надання послуг(виконання робіт): вересень 2019 року.
4. Разом з цією пропозицією ми погоджуємося з усіма вимогами до Учасника та надаємо
- розрахункові кошторисні документи (зведений, локальний кошторис, договірна ціна,
відомість ресурсів, інше) відповідно до заявленого дефектного акту.
Кошторисна документація, повинна бути скріплена печаткою та підписана організацієюУчасником, а також підписом та має містити:
- договірну ціну;
- зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою;
- локальні кошториси;
- відомості ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку.
документи (скановані копії), передбачені в вимогах.
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи
підприємства/фізичної особи, завірені печаткою*
__________(___________)
/ініціали та прізвище/

Додаток № 2
до тендерної документації
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ УЧАСНИКА
КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ
Учасник повинен надати в електронному (сканованому в форматі pdf) вигляді в складі своєї
пропозиції наступні документи:
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1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази:
- надається довідка про перелік основних засобів, що будуть залучатися до виконання робіт;
2. Скан-копію договору та інформаційну довідку, яка містить відомості про досвід
аналогічного договору за формою:
Найменування
об’єкту і його
місцезнаходження
1

Вид виконаних
робіт
2

Обсяг виконаних
робіт
у тис.грн.
3

Рік, в якому
виконувались
роботи
4

Замовник,
поштова адреса,
телефон
5

3. Довідка про працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, які
будуть залучатися до виконання робіт, за формою:
Посада
№
Прізвище
Освіта і
Посада
Стаж роботи (років)
(робоча
з/п
спеціальність
та ініціали
професія)
1
2
3
4
5
6
*наявність в штаті відповідального з питань охорони праці та пожежної безпеки (надати
документи, що підтверджують проходження навчання з охорони праці та пожежної безпеки).
Інші документи, що вимагаються замовником
Учасник повинен надати в електронному (сканованому в форматі pdf) вигляді в складі своєї
пропозиції наступні документи:
1. Свідоцтво про державну реєстрацію або витяг/виписку з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
2. Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ або витяг з реєстру платників ПДВ (якщо
Учасник є платником ПДВ) або платника єдиного податку (якщо Учасник є платником
єдиного податку).
4. Відповідний дозвіл (ліцензія): завірена учасником копія дозволу (ліцензії) запровадження
певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії,
запровадження такого виду діяльності передбачено законодавством. У разі якщо не
передбачено учасником надає лист пояснення.
5. Огляд об’єкту учасника є обов’язковим, що підтверджується підписом представника
Замовника на відповідному акті, який учасник складає у довільній формі. Пропозиції
учасника, які не були присутні на об’єкті не беруться до уваги та не розглядаються.
6. В проекті договору потрібно вказати пункт «невід’ємною частиною договору є графік
виконання робіт».
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Додаток № 3
до тендерної документації

Документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і
другою статті 17 Закону
№ Замовник приймає
Учасник на виконання
Переможець на виконання
рішення про відмову
вимоги статті 17 Закону вимоги статті 17 Закону
учасникові у процедурі
надає інформацію,
надає інформацію,
закупівлі та зобов’язаний викладену нижче
викладену нижче
відхилити тендерну
пропозицію учасника у
випадках, наведених нижче
1

Відомості про юридичну
особу, яка є учасником
внесено до Єдиного
державного реєстру осіб, які
вчинили корупційні або
пов’язані з корупцією
правопорушення (пункт 2 ч.
1 ст. 17 Закону)

На підтвердження
відсутності підстав,
передбачених пунктами 2,
3, 5, 6 і 8 ч. 1 (крім
пунктів 1 і 7) та ч. 2 ст. 17
Закону, учасник подає
інформацію в довільній
формі (однією довідкою в
довільній формі) за
підписом уповноваженої
особи учасника та завірену
печаткою (у разі
наявності).

Інформація в довільній формі
за власноручним підписом
уповноваженої особи
переможця та завірена
печаткою (у разі наявності)
про те, що відомості про
юридичну особу, яка є
переможцем, не вносились до
Єдиного державного реєстру
осіб, які вчинили корупційні
або пов’язані з корупцією
правопорушення

2

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
(пункт 3 ч. 1 ст. 17 Закону)

Замовник самостійно
перевіряє інформацію, що
міститься у відкритому
реєстрі http://corrupt.test.informjust.
ua/index.php на офіційному
сайті Мін’юсту.
Учасник не подає
інформацію.

Замовник самостійно
перевіряє інформацію, що
міститься у відкритому
реєстрі http://corrupt.test.informjust.ua/
index.php на офіційному сайті
Мін’юсту.
Переможець не подає
інформацію.

3

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 антиконкурентних
узгоджених дій, що

На підтвердження
відсутності підстав,
передбачених пунктами 2,
3, 5, 6 і 8 ч. 1 (крім
пунктів 1 і 7) та ч. 2 ст. 17
Закону, учасник подає
інформацію в довільній
формі (однією довідкою в
довільній формі) за
підписом уповноваженої
особи учасника та завірену
печаткою (у разі

Замовник може також
самостійно перевірити таку
інформацію у Зведених
відомостях про рішення
органів АМКУ щодо
визнання вчинення
суб’єктами господарювання
порушень законодавства про
захист економічної
конкуренції у вигляді
антиконкурентних
узгоджених дій, які
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№ Замовник приймає
рішення про відмову
учасникові у процедурі
закупівлі та зобов’язаний
відхилити тендерну
пропозицію учасника у
випадках, наведених нижче

Учасник на виконання
вимоги статті 17 Закону
надає інформацію,
викладену нижче

Переможець на виконання
вимоги статті 17 Закону
надає інформацію,
викладену нижче

стосуються спотворення
наявності).
результатів торгів (тендерів) На підтвердження
(пункт 4 ч. 1 ст. 17 Закону) відсутності підстав,
передбачених пунктами 2,
3, 5, 6 і 8 ч. 1 (крім
пунктів 1 і 7) та ч. 2 ст. 17
Закону, учасник подає
інформацію в довільній
формі (однією довідкою в
довільній формі) за
підписом уповноваженої
особи учасника та завірену
печаткою (у разі
наявності).

стосувалися спотворення
результатів торгів (тендерів),
а також щодо можливого
подальшого судового
розгляду цих рішень, їх
перевірки, перегляду
органами Антимонопольного
комітету України
(www.amc.gov.ua в розділі
«Діяльність у сфері
Державних закупівель»).
Переможець не подає
інформацію.

4

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
(пункт 5 ч. 1 ст. 17 Закону)

На підтвердження
відсутності підстав,
передбачених пунктами 2,
3, 5, 6 і 8 ч. 1 (крім
пунктів 1 і 7) та ч. 2 ст. 17
Закону, учасник подає
інформацію в довільній
формі (однією довідкою в
довільній формі) за
підписом уповноваженої
особи учасника та завірену
печаткою (у разі
наявності).

Оригінал або нотаріально
завірена копія документа
(-ів), виданого (-их)
відповідним органом, який
має такі повноваження, з
інформацією про те, що
фізичну особу, яка є
переможцем, до кримінальної
відповідальності не було
притягнуто, засуджено (за
кримінальними справами),
що вона не значиться та в
розшуку не перебуває.
Документ повинен бути не
більше 30-денної давнини
відносно дати подання
документа.

5

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
(пункт 6 ч. 1 ст. 17 Закону)

На підтвердження
відсутності підстав,
передбачених пунктами 2,
3, 5, 6 і 8 ч. 1 (крім
пунктів 1 і 7) та ч. 2 ст. 17
Закону, учасник подає
інформацію в довільній
формі (однією довідкою в
довільній формі) за
підписом уповноваженої
особи учасника та завірену

Оригінал або нотаріально
завірена копія документа
(-ів), виданого (-их)
відповідним органом, який
має такі повноваження, з
інформацією про те, що
фізичну особу, яка є
переможцем, до кримінальної
відповідальності не було
притягнуто, засуджено (за
кримінальними справами),
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№ Замовник приймає
рішення про відмову
учасникові у процедурі
закупівлі та зобов’язаний
відхилити тендерну
пропозицію учасника у
випадках, наведених нижче

6

У Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань
відсутня інформація,
передбачена пунктом 9 ч. 2
ст. 9 Закону України "Про
державну реєстрацію
юридичних осіб,фізичних
осіб-підприємців та
громадських формувань"
(пункт 9 ч. 1 ст. 17 Закону)

Учасник на виконання
вимоги статті 17 Закону
надає інформацію,
викладену нижче

Переможець на виконання
вимоги статті 17 Закону
надає інформацію,
викладену нижче

печаткою (у разі
наявності).

що вона не значиться та в
розшуку не перебуває.
Документ повинен бути не
більше 30-денної давнини
відносно дати подання
документа.

Замовник самостійно
перевіряє інформацію, що
міститься у відкритому
реєстрі http://usr.minjust.gov.ua/ua/f
reesearch на офіційному
сайті Мін’юсту.
Учасник не подає
інформацію.

Замовник самостійно
перевіряє інформацію, що
міститься у відкритому
реєстрі http://usr.minjust.gov.ua/ua/free
search на офіційному сайті
Мін’юсту.
Переможець не подає
інформацію.

Якщо будь-який із документів не може бути наданий з причин його втрати чинності або
зміни форми, назви тощо, учасник надає інший рівнозначний документ або письмове
пояснення.
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№ Замовник може прийняти
рішення про відмову
учаснику в участі у
процедурі закупівлі та
може відхилити тендерну
пропозицію учасника у
випадках, наведених нижче

Учасник на виконання
вимоги статті 17 Закону
надає інформацію,
викладену нижче

Переможець на виконання
вимоги статті 17 Закону
надає інформацію,
викладену нижче

На підтвердження
відсутності підстав,
передбачених пунктами 2,
3, 5, 6 і 8 ч. 1 (крім
пунктів 1 і 7) та ч. 2 ст. 17
Закону, учасник подає
інформацію в довільній
формі (однією довідкою в
довільній формі) за
підписом уповноваженої
особи учасника та завірену
печаткою (у разі
наявності).

Оригінал або нотаріально
завірена копія довідки про
відсутність заборгованості
із сплати податків і зборів
(обов’язкових платежів),
видана відповідним органом
державної фіскальної
служби, що діє станом на
дату подання документа.
Додатково замовник може
здійснити безкоштовний
пошук відомостей щодо
даного пункту у відкритому
неофіційному реєстрі
«Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера», який
знаходиться на офіційному
сайті ДФС за посиланням
http://sеі.gov.ua.businesspartn
er

8

Учасник має заборгованість
із сплати податків і зборів
(обов’язкових платежів)
(ч. 2 ст. 17 Закону)

*

Документи та інформацію, що підтверджують відсутність підстав, визначених
частинами першою і другою статті 17 Закону, переможець повинен подати замовникові
у строк, що не перевищує 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого
органу повідомлення про намір укласти договір. У разі ненадання переможцем
документів відповідно до всіх вимог тендерної документації в зазначені строки,
замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника та визначає переможця серед
тих учасників, строк дії тендерної пропозиції ще не минув відповідно до частини 3
статті 32 Закону.

Якщо будь-який із документів не може бути наданий з причин його втрати чинності або
зміни форми, назви тощо, учасник надає інший рівнозначний документ або письмове
пояснення.
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Лист-гарантія
про відсутність підстав для відмови замовником учаснику в участі у процедурі
закупівлі відповідно до статті 17 Закону України "Про публічні закупівлі"

(Найменування учасника)
(далі – учасник), підтверджує, що замовник не має
жодної з підстав для відмови нам в участі у процедурі закупівлі, передбачених частинами
першою та другою статті 17 Закону України "Про публічні закупівлі", а саме:
1)
(найменування учасника)
не пропонує, не дає або не погоджується дати
прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу
винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з
метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або
застосування замовником певної процедури закупівлі.
2)
службові (посадові) особи (найменування учасника) , яких уповноважено
учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, а саме:
має право підпису тендерної документації

(ПІБ, посада)

має право підпису договору

(ПІБ, посада)

не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних
закупівель корупційного правопорушення.
3)
(найменування фізичної особи - учасника)
, яка є учасником, не була
притягнута згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель
корупційного правопорушення. *
4)
(найменування учасника)
протягом останніх трьох років не притягувався до
відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1
статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення
антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).
5)
(найменування фізичної особи - учасника)
, яка є учасником, не була
засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не
погашено у встановленому законом порядку. *
6)
службові (посадові) особи (найменування учасника) , яких уповноважено
учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, а саме:
має право підпису документів, що
стосуються тендерної документації

(ПІБ, посада)

має право підпису договору

(ПІБ, посада)

не було засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або
не погашено у встановленому законом порядку.
7)
(найменування учасника) не є пов’язаною особою з іншими учасниками
процедури закупівлі та/або з членом (членами) тендерного комітету замовника;.
8)
(найменування учасника) не визнано у встановленому законом порядку
банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.
9)
у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9
Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань"
Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) (найменування учасника)
є:_________________________________________
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не має заборгованості із сплати податків і зборів

10)
(найменування учасника)
(обов’язкових платежів).

(Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою)

Примітка:
*) у разі якщо учасник – фізична особа
Додаток № 4
до тендерної документації

Лист-згода
(суб‘єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб; службових осіб, які уповноважені
представляти юридичну особу учасника)
Відповідно
до
Закону
України
«Про
захист
персональних
даних»
Я__________________________ (прізвище, ім’я, по-батькові) даю згоду на обробку,
використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом
України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх
персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, електронні ідентифікаційні
дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена
законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у тендері, цивільноправових та господарських відносин.
_______________
________________
____________________
Дата
Підпис
Прізвище те ініціали

Додаток 5
до тендерної документації

ДЕФЕКТНИЙ АКТ
На __________________________________________Умови виконання робіт К=1,2 згідно ДСТУ Н.Б.Д.2.4-21:2012 та ДСТУ –Н .Б.2.3-40:2012.; Ремонтні роботи
ведуться в будівлі, що експлуатується.
Об'єми робіт
№
п/п

Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

Кількість

1

2

3

4

м2

21

м2
м
м2

21
21
21

1
2
3
4

==ПІДЛОГА==
Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних
плиток
Розбирання цементної стяжки
Розбирання цементних плiнтусiв
Улаштування цементної стяжки товщиною 20
мм по
бетоннiй основi площею до 20 м2

Примітка
5
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5

6

7
8

9
10

На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної
стяжки
додавати або виключати
Улаштування покриттів з керамічних плиток на
розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2
понад 7 до
12 шт
Улаштування плiнтусiв з плиток керамiчних
==СТЕЛЯ==
Улаштування обшивки стель гiпсокартонними
плитами
[фальшстiни] по металевому каркасу
Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою
Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування

м2

21

м2

24

м

19

м2

21

м2
м2

21
21

11

Улаштування багетів висотою до 100 мм

м

19

12

==СТІНИ==
Розбирання облицювання стiн з керамiчних
глазурованих плиток

м2

53,32

Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн
та
стель, площа вiдбивання в одному мiсцi до 5 м2
Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi
будiвлi
цементно-вапняним або цементним розчином
по
каменю та бетону
Облицювання поверхонь стін керамiчними
плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1
м2 до 7
шт
Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та
бетону
вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина
шару 20
мм
Перетирання штукатурки внутрiшнiх примiщень
Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною
шару 1 мм
при нанесенні за 2 рази
2
Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар
товщиною 0,5 мм додавати або вилучати

м2

53,32

м2

53,32

м2

55,32

м2

30

м2
м2

60
60

3
м2

4
60

20

Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування

м2

60

21

Обшивання каркасних стiн плитами
деревностружковими товщиною 16 мм

м2

1,2

22

== ДВЕРНІ БЛОКИ==
Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з
вiдбиванням штукатурки в укосах

шт

5

23
24
25

Знiмання дверних полотен
Знiмання наличникiв
Знiмання дверних [вiконних] наборiв урiзних

м2
м
шт

10,5
26
5

13

14

15

16

17
18

1
19

5
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26

27
28
29
30
31
32

33

34
35

36

37
38
39

40

41

42

43

44
45

Установлення дверних блокiв у перегородках i
дерев'яних нерублених стiнах, площа прорiзу до
3 м2
Установлення замків дверних урiзних
== САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ==
Демонтаж унiтазiв зi змивними бачками
Демонтаж раковин [умивальникiв]
Демонтаж пiддонiв душових сталевих
Установлення пiддонiв душових сталевих
Установлення умивальникiв одиночних з
пiдведенням
холодної води
Установлення унiтазiв з безпосередньо
приєднаним
бачком
Установлення змiшувачiв
Врiзування в iснуючi трубопроводи запiрної
арматури
дiаметром до 32 мм
Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi
трубопроводiв
каналiзацiї дiаметром 50 мм
==ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ==
Демонтаж вимикачiв, розеток
Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних
ламп
Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп,
якi
встановлюються на штирах, кiлькiсть ламп
понад 2 до 4
шт
Установлення вимикачiв утопленого типу при
схованiй
проводцi, 1-клавiшних
Установлення штепсельних розеток утопленого
типу
при схованiй проводцi
Монтаж гофротруб для електропроводки
дiаметром до
25 мм
Затягування першого проводу перерiзом понад
2,5 мм2
до 6 мм2 в труби (ВВГ 3*2,5)
Навантаження смiття вручну
Перевезення сміття до 10 км

м2

10,5

шт

5

к-т
к-т
к-т
к-т
к-т

1
2
1
1
2

к-т

2

шт
шт

2
2

шт

1

шт
шт

5
6

шт

6

шт

5

шт

2

м

41

м

41

т
т

7,614
7,614

Істотні умови до договору підряду

Додаток № 6

Підрядник приступає до виконання робіт не пізніше трьох днів після
підписання договору.

Оплата робіт здійснюється згідно представлених актів виконаних робіт (форми КБ-2в та КБ3).
Якщо в ході виконання робіт Підрядник допустить відхилення від вимог проектнокошторисної документації, які погіршили виконання робіт, то він усуває їх за свій рахунок.
При виникненні необхідності внесення змін в строки виконання робіт або кошторис
Підрядник приймає рішення з цих питань лише за згодою Замовника.
Вартість робіт (тобто компенсація всіх можливих витрат Підрядника та плата за виконану
ним роботу) за цим Договором, зазначена в зведеному кошторисному розрахунку (Додаток
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№1) та складає ____________грн.______коп.(_________________гривень_________коп.) в
тому
числі
ПДВ
20%
______грн._______коп.(________________________гривень_________коп.).
Зміна вартості робіт, вказаних у Кошторисному розрахунку можливе при зміні кон’юнктури
ринку та зменшення обсягу робіт та послуг.
Умови Договору після підписання Сторонами
не змінюються, крім випадків
зменшення обсягів робіт щодо ______________________________, враховуючи фактичний
обсяг видатків замовника та узгодженого зменшення Сторонами ціни договору про
закупівлю.

Зміна вартості робіт, вказаних у Кошторисному розрахунку можливе при зміні
кон’юнктури ринку та зменшення обсягу робіт та послуг.
Оплата за цим Договором здійснюється протягом 90 банківських днів після
підписання Замовником Акту виконаних робіт Підрядником..

Датою закінчення виконання певних робіт вважається дата їх прийняття Замовником
за актом приймання-передачі.
Витрати Замовника, пов’язані з усуненням недоліків, відшкодовуються Підрядником.
Виконати роботи належно, у встановлені Договором строки, відповідно до проектної
документації, умов Договору.
До вартості робіт включені витрати на проведення експертизи кошторисної
документації.
У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт недоліків, що
виникли з вини Підрядника, останній у визначений Замовником строк зобов’язаний усунути
їх і повторно повідомити Замовника про готовність закінчених робіт до передачі.

Гарантійні строки за цим Договором становлять:
- 3 роки – на роботи, прямо передбачені даним Договором.
- згідно строку гарантії, який встановлений заводом-виробником цих матеріалів,
обладнання - на матеріали, устаткування та обладнання.
Виконати роботи належно, у встановлені Договором строки, відповідно до проектної
документації, умов Договору.
У разі виявлення неналежного виконання робіт, завищення їх обсягів або
неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок,
що вплинули на вартість виконаних робіт, ненадання необхідних документів, Замовник має
право відмовитись від підписання наданих документів.
Гарантійні строки за цим Договором становлять:
- 3 роки – на роботи, прямо передбачені даним Договором.
- згідно строку гарантії, який встановлений заводом-виробником цих матеріалів,
обладнання - на матеріали, устаткування та обладнання.
У разі порушень Підрядником зобов’язань стосовно кінцевого строку виконання
робіт, встановленого Договором, а так само в разі якщо Підрядник не розпочав виконання
робіт протягом 5 (п"яти) календарних днів з моменту, коли він повинен був їх розпочати,
Підрядник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф в розмірі подвійної облікової ставки
НБУ, що діяла в період, за який сплачується штраф, від суми Договору за кожен день
прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі
7 % вказаної вартості.
У разі порушення Підрядником істотних умов договору щодо якості робіт, останній
сплачує Замовнику штраф у розмірі 20 % від вартості неякісних робіт.
У випадку порушення Підрядником строків виправлення недоліків, зазначеного у
відповідному акті про недоліки, Підрядник зобов’язаний сплатити на користь Замовника
штраф в розмірі 3 (трьох) відсотків від вартості Робіт, виконаних з недоліками, визначеної з
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урахуванням офіційного рівня інфляції, з розрахунку облікової ставки Національного банку
України, що діяла у період, за який сплачується неустойка (пеня), збільшеної в 1,5 рази, а
також відшкодувати завдані Замовнику таким порушенням збитки у повній сумі понад
штрафні санкції.
У разі затримки виконання робіт (за окремими етапами та в цілому за Договором)
більш, як на 30 (тридцять) днів понад строків, передбачених Договором, Замовник має право
достроково, в односторонньому порядку розірвати Договір (повідомивши про це Підрядника
письмово) стосовно невиконаних (неякісно виконаних) робіт без будь-якої компенсації за
збитки, які Підрядник може понести у зв'язку з таким розірванням Договору.
У разі виявлення невідповідності проектної документації державним стандартам,
нормам, вимогам, правилам тощо, Підрядник, на вимогу Замовника, зобов’язаний виправити
недоліки за власний рахунок.

У разі порушення Виконавцем істотних умов договору щодо якості робіт,
останній сплачує Замовнику штраф у розмірі 20 % від вартості неякісних робіт.

Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх
зобов’язань за Договором, якщо це сталося внаслідок випадку або непереборної сили (форсмажор), в тому числі: повінь, землетрус та інші стихійні лиха, страйки, якщо ці обставини
безпосередньо впливають на виконання цього Договору.
Несвоєчасне повідомлення про обставини форс-мажор позбавляє Сторону права
посилатися на них як на підставу (причину) невиконання своїх зобов’язань за цим
Договором.

