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Терміни, які вживаються тендерну документацію розроблено відповідно до вимог
в тендерній документації Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) .
Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.
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Інформація
замовника торгів

про

2.1 повне найменування

Департамент охорони здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації).

2.2 місцезнаходження

вул. Прорізна, 19, м. Київ, 01001.

2.3 посадова
особа
замовника, уповноважена
здійснювати зв'язок з
учасниками

Шмулько Леся Володимирівна – заступник начальника
управління економіки, голова тендерного комітету; вул.
Прорізна, 19, м. Київ, 01001; (044) 2840879, 2840875,
2780103; doztender@ukr.net.
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Процедура закупівлі

4

Інформація про предмет
закупівлі

відкриті торги

4.1 назва предмета закупівлі

15880000-0 Спеціальні продукти харчування, збагачені
поживними
речовинами
(продукти
лікувального
харчування для хворих на муковісцидоз, 3 лота)

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

лот 1 - Продукт лікувального харчування для дітей від 3
років та дорослих, хворих на муковісцидоз, Нутрізон з
харчовими волокнами, або еквівалент, - 130000 мл
суміші;
лот 2 - Продукт лікувального харчування для дітей від 3
років та дорослих, хворих на муковісцидоз, Нутрізон
Енергія, або еквівалент, - 131000 мл суміші;
лот 3 - Продукт спеціального функціонального
харчування для дітей від народження та дорослих,
хворих на муковісцидоз, - 503100 г суміші

4.3 місце, кількість,
поставки товарів

обсяг місце поставки: заклади охорони здоров’я м. Києва
лот 1 - Продукт лікувального харчування для дітей від 3
років та дорослих, хворих на муковісцидоз, Нутрізон з
харчовими волокнами, або еквівалент, - 130000 мл
суміші;
лот 2 - Продукт лікувального харчування для дітей від 3
років та дорослих, хворих на муковісцидоз, Нутрізон
Енергія, або еквівалент, - 131000 мл суміші;
лот 3 - Продукт спеціального функціонального
харчування для дітей від народження та дорослих,
хворих на муковісцидоз, - 503100 г суміші

4.4 строк поставки товарів

протягом 2019 року (не більше 10 днів з дати
отримання письмової заявки Замовника)
2
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Недискримінація
учасників

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

7

Інформація про мову документи, що мають відношення до тендерної
(мови), якою (якими) документації, складаються українською мовою
повинно бути складено
тендерні пропозиції

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

Процедура
надання фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за
роз'яснень
щодо десять днів до закінчення строку подання тендерних
тендерної документації
пропозицій звернутися через електронну систему
закупівель до замовника за роз'ясненнями щодо
тендерної документації. Усі звернення за роз'ясненнями
автоматично оприлюднюються в електронній системі
закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до
замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих
днів з дня їх оприлюднення надати роз'яснення на
звернення та оприлюднити його на веб-порталі
Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону;
у разі несвоєчасного надання або ненадання замовником
роз'яснень щодо змісту тендерної документації строк
подання
тендерних
пропозицій
автоматично
продовжується електронною системою не менше як на
сім днів
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Унесення
змін
до замовник має право з власної ініціативи чи за
тендерної документації
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 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
3

внесення
змін
до
тендерної
документації;
зазначена інформація оприлюднюється замовником
відповідно до статті 10 Закону
Інструкція з підготовки тендерної пропозиції
1

Зміст і спосіб подання тендерна пропозиція подається в електронному вигляді
тендерної пропозиції
шляхом заповнення електронних форм з окремими
полями, у яких зазначається інформація про ціну та
завантаження файлів з:
- інформації та документів, що підтверджують
відповідність учасника кваліфікаційним критеріям;
інформацією щодо відповідності учасника вимогам,
визначеним у статті 17 Закону (додаток 1);
- інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні
характеристики предмета закупівлі, а також відповідну
технічну специфікацію (у разі потреби (плани,
креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі))
(додаток 2);
- документів, що підтверджують повноваження
посадової особи або представника учасника процедури
закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції;
- забезпечення тендерної пропозиції;
- проекту договору (додаток 4);
- загальної інформації про учасника (додаток 5).
Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну
пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній
документації частини предмета закупівлі (лота)).
Відсутність документів, передбачених в цьому пункті
тендерної документації, розцінюється як невідповідність
тендерної пропозиції умовам тендерної документації.
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Забезпечення
пропозиції

тендерної учасник під час подання тендерної пропозиції одночасно
надає забезпечення тендерної пропозиції:
- вид забезпечення тендерної пропозиції – гарантія
(документ в електронній формі, що містить електронний
цифровий підпис), що оформлена відповідно до вимог ст.
560 - 569 Цивільного кодексу України та постанови
Правління Національного банку України від 15 грудня
2004 року N 639 «Про затвердження Положення про
порядок здійснення банками операцій за гарантіями в
національній та іноземних валютах»;
- розмір забезпечення тендерної пропозиції:
лот 1 - 1 800,00 грн (Одна тисяча вiсiмсот гривень 00
копiйок);
лот 2 - 1 800,00 грн (Одна тисяча вiсiмсот гривень 00
копiйок);
лот 3 - 36 200,00 грн (Тридцять шiсть тисяч двiстi
гривень 00 копiйок)
(визначається замовником відповідно до частини першої
статті 24 Закону);
- строк дії забезпечення тендерної пропозиції: 90 днів з
дати розкриття тендерних пропозицій.
4
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Умови повернення чи
неповернення
забезпечення тендерної
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;
- непідписання учасником, який став переможцем
процедури торгів, договору про закупівлю;
- ненадання переможцем у строк, визначений в абзаці
другому частини третьої статті 17 цього Закону,
документів, що підтверджують відсутність підстав,
передбачених статтею 17 цього Закону;
- ненадання переможцем процедури торгів забезпечення
виконання договору про закупівлю після отримання
повідомлення про намір укласти договір, якщо надання
такого
забезпечення
передбачено
тендерною
документацією.
Забезпечення
тендерної
пропозиції
повертається
учаснику протягом п'яти банківських днів з дня настання
підстави для повернення забезпечення тендерної
пропозиції в разі:
- закінчення строку дії забезпечення тендерної
пропозиції, зазначеного в тендерній документації;
- укладення договору про закупівлю з учасником, що
став переможцем тендеру;
- відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку
її подання;
- закінчення процедури закупівлі в разі не укладення
договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали
тендерні пропозиції.
Кошти, що надійшли як забезпечення тендерної
пропозиції (у разі якщо вони не повертаються учаснику),
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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Строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90
тендерні пропозиції є днів з дати розкриття тендерних пропозицій.
дійсними
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
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Кваліфікаційні критерії
до учасників та вимоги,
установлені статтею 17
Закону

відповідно до статті 16 Закону Замовник встановлює
такі кваліфікаційні критерії:
- наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
- наявність працівників відповідної кваліфікації, які
5

мають необхідні знання та досвід;
- наявність документально підтвердженого досвіду
виконання аналогічних договорів
відповідно до статті 17 Закону Замовник приймає
рішення про відмову учаснику в участі у процедурі
закупівлі та відхиляє тендерну пропозицію в разі, якщо:
1) відомості про юридичну особу, яка є учасником,
внесено 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;
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 стосуються
спотворення результатів торгів (тендерів);
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;
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;
6) учасник визнаний у встановленому законом порядку
банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна
процедура;
7) 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";
8) юридична особа, яка є учасником, не має
антикорупційної програми чи уповноваженого з
реалізації антикорупційної програми, якщо вартість
закупівлі товару (товарів) дорівнює чи перевищує 20
мільйонів гривень.
Переможець торгів у строк, що не перевищує п'яти днів
з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого
органу повідомлення про намір укласти договір, повинен
надати замовнику документи, що підтверджують
відсутність підстав, визначених пунктами 1, 2, 4, 5, 6
(додаток 3)
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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 цієї статті, надається в
довільній формі.
Замовник
не
вимагає
документального
підтвердження інформації, що міститься у відкритих
єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.
Для підтвердження відповідності кваліфікаційним
критеріям учасник у складі своєї тендерної пропозиції
надає документи, зазначені у додатку 1 до цієї
тендерної документації.
6

Інформація про технічні, учасники процедури закупівлі повинні надати у складі
якісні
та
кількісні тендерних пропозицій інформацію та документи, які
характеристики предмета підтверджують відповідність тендерної пропозиції
закупівлі
учасника технічним, якісним, кількісним та іншим
вимогам
до
предмета закупівлі,
установленим
замовником (додаток 2);

7

Інформація
про відсутня
субпідрядника (у випадку
закупівлі робіт)

8

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

1

Кінцевий строк подання кінцевий строк подання тендерних пропозицій –
тендерної пропозиції
07.10.2019;
отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до
реєстру;
електронна система закупівель автоматично формує та
надсилає повідомлення учаснику про отримання його
пропозиції із зазначенням дати та часу;
тендерні пропозиції, отримані електронною системою
закупівель після закінчення строку подання, не
приймаються та автоматично повертаються учасникам,
які їх подали

2

Дата та час розкриття дата і час розкриття тендерних пропозицій визначаються
тендерної пропозиції
електронною системою закупівель автоматично та
зазначаються в оголошенні про проведення процедури
відкритих торгів.
Оцінка тендерної пропозиції
7

1

Перелік
критеріїв
та
методика
оцінки
тендерної пропозиції із
зазначенням питомої ваги
критерію

- оцінка тендерних пропозицій проводиться електронною
системою закупівель автоматично 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.
- єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є ціна з
врахуванням податку на додану вартість (ПДВ).
До початку проведення електронного аукціону в
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.
Під час проведення електронного аукціону в електронній
системі відображаються значення ціни пропозиції
учасника та приведеної ціни.
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
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замовником на веб-порталі Уповноваженого органу
відповідно до статті 10 цього Закону. Після
оприлюднення
замовником
протоколу
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.
2

Інша інформація

3

Відхилення
пропозицій

учасник може надати у складі тендерної пропозиції іншу,
додаткову інформацію та матеріали стосовно предмету
закупівлі, в тому числі проспекти, описи, креслення
тощо, не передбачені цією тендерною документацією.
Відсутність таких матеріалів у складі тендерної
пропозиції не вважається порушенням умов тендерної
документації та не призводить до відхилення тендерної
пропозиції.

тендерних 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
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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.
Тендерна пропозиція Учасника не відхиляється при
виявленні
формальних
(несуттєвих)
помилок.
Формальними несуттєвими вважаються помилки, що
пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не
впливають на зміст пропозиції, а саме технічні помилки
та описки.
У разі якщо учасник, тендерна пропозиція якого
відхилена,
вважає
недостатньою
аргументацію,
зазначену в повідомленні, такий учасник може повторно
звернутися до замовника з вимогою надати додаткову
інформацію стосовно причини невідповідності його
пропозиції умовам тендерної документації, зокрема,
технічній специфікації та/або його невідповідності
кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов'язаний
надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше
ніж через п'ять днів з дня надходження такого
звернення через електронну систему закупівель.
Результати торгів та укладання договору про закупівлю
1

Відміна
замовником замовник
відміняє
торги
в
разі:
торгів чи визнання їх - відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів;
такими, що не відбулися - неможливості усунення порушень, що виникли через
виявлені порушення законодавства з питань публічних
закупівель;
- порушення порядку оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі та повідомлення про
намір укласти договір, передбачених Законом;
- подання для участі в них менше двох тендерних
пропозицій, а в разі здійснення закупівлі за рамковими
угодами з кількома учасниками - менше трьох
пропозицій;
- допущення до оцінки менше двох тендерних
пропозицій, а в разі здійснення закупівлі за рамковими
угодами з кількома учасниками - менше трьох
пропозицій;
- відхилення всіх тендерних пропозицій згідно із
Законом;
торги може бути відмінено частково (за лотом);
замовник має право визнати торги такими, що не
відбулися, у разі:
- якщо ціна найбільш економічно вигідної тендерної
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пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на
фінансування закупівлі;
- якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок
непереборної сили;
- скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів;
- замовник має право визнати торги такими, що не
відбулися частково (за лотом);
- повідомлення про відміну торгів або визнання їх
такими, що не відбулися, оприлюднюється в електронній
системі закупівель замовником протягом одного дня з
дня прийняття замовником відповідного рішення та
автоматично надсилається усім учасникам електронною
системою закупівель
2

Строк
договору

укладання 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
закупівлю

4

Істотні
умови,
що
обов'язково включаються
до
договору
про
закупівлю

про проект договору складається замовником з урахуванням
особливостей предмету закупівлі;
разом з тендерною документацією замовником в
окремому файлі подається проект договору про
закупівлю з обов'язковим зазначенням змін його умов
(додаток 4)
- під час укладання договору учасник – переможець
надає копію дозволу або копію ліцензії на провадження
певного виду господарської діяльності, якщо отримання
такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду
діяльності передбачено законодавством;
- істотні умови договору про закупівлю не можуть
змінюватися після його підписання до виконання
зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням
фактичного обсягу видатків замовника;
2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10
відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку,
за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення
суми, визначеної в договорі;
3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що
таке покращення не призведе до збільшення суми,
визначеної в договорі;
4) продовження строку дії договору та виконання
зобов'язань щодо передання товару у разі виникнення
документально підтверджених об'єктивних обставин, що
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спричинили таке продовження, у тому числі
непереборної сили, затримки фінансування витрат
замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до
збільшення суми, визначеної в договорі;
5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни
кількості (обсягу) та якості товарів);
6) зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів
пропорційно до змін таких ставок;
7) зміни встановленого згідно із законодавством
органами державної статистики індексу споживчих цін,
зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових
котирувань або показників Platts, регульованих цін
(тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про
закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю
порядку зміни ціни;
8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень
частини п’ятої статті 36 Закону України «Про публічні
закупівлі»
- розрахунки проводяться відповідно до статті 49
Бюджетного
кодексу
України
шляхом
оплати вартості товарів, після їх отримання та згідно
пред'явленої учасником видаткової накладної;
- договір набирає чинності з дня його підписання і діє до
31.12.2019 року;
- 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;
- не пізніше дати укладення договору учасник надає
забезпечення виконання договору в розмірі 5 відсотків
вартості договору у формі гарантії, що оформлена
відповідно до вимог ст. 560 - 569 Цивільного кодексу
України та постанови Правління Національного банку
України від 15 грудня 2004 року N 639 «Про
затвердження Положення про порядок здійснення
банками операцій за гарантіями в національній та
іноземних валютах», для надання гарантій виконання
свого обов’язку.
5

Дії замовника при відмові
переможця
торгів
підписати договір про
закупівлю

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

6

Забезпечення виконання розмір забезпечення виконання договору про
договору про закупівлю
закупівлю становить 5 відсотків вартості договору у
вигляді гарантії, що оформлена відповідно до вимог ст.
560 - 569 Цивільного кодексу України та постанови
Правління Національного банку України від 15 грудня
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2004 року N 639 «Про затвердження Положення про
порядок здійснення банками операцій за гарантіями в
національній та іноземних валютах»;
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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