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Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог
Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №
922-VIII (із змінами) (далі – Закон). Терміни вживаються у
значенні, наведеному в Законі

07354, Київська область, Вишгородський район, с. Нові
Петрівці, вул. Свято-Покровська, 171
посадова особа замовника, Голова тендерного комітету, сільський голова –
уповноважена здійснювати Старенький Радіон Миколайович, тел./факс (04596)46-610;
зв'язок з учасниками
npetrivtsi@gmail.com
07354, Київська область, Вишгородський район, с. Нові
Петрівці, вул. Свято-Покровська, 171
Процедура закупівлі
відкриті торги
Інформація про предмет
закупівлі
назва предмета закупівлі
Будівництво дошкільного навчального закладу на 230
місць в с. Нові Петрівці Вишгородського району
Київської області (ДК 021:2015 - 45000000-7 Будівельні
роботи)
опис окремої частини
(частин) предмета
Лоти не передбачено
закупівлі (лота), щодо якої
можуть бути подані
тендерні пропозиції
місце, кількість, обсяг Місце розміщення ДНЗ – кадастровий номер земельної
поставки товарів (надання ділянки 3221886001:03:253:0101.
послуг, виконання робіт)
Кількість та обсяг виконання робіт наведено в
документації конкурсних торгів.
строк поставки товарів
(надання послуг,
виконання робіт)
Недискримінація
учасників
Інформація про валюту, у
якій повинно бути
розраховано та зазначено
ціну тендерної пропозиції

2017 р. – 2020 р.
Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та
організаційно-правових
форм
беруть
участь
у
процедурах закупівель на рівних умовах.
Валютою тендерної пропозиції є гривня.
У разі якщо Учасником процедури закупівлі є нерезидент,
такий Учасник може зазначити ціну тендерної пропозиції
у доларах США або євро. При цьому при розкритті
тендерної пропозицій ціна такої тендерної пропозиції
перераховується у гривні за офіційним курсом до
іноземних валют, установленим Національним банком
України на дату розкриття тендерних пропозицій.
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Інформація про мову
(мови), якою (якими)
повинно бути складено
тендерні пропозиції

Учасник визначає ціни на послуги з урахуванням усіх
своїх податків та зборів, що сплачуються або мають бути
сплачені.
Під час проведення процедур закупівель усі документи,
що готуються замовником, складаються українською
мовою.
Документи, що входять до складу тендерної пропозиції
та підготовлені безпосередньо Учасником, мають бути
складені українською мовою.
Якщо у складі тендерної пропозиції є документи,
складені іншою мовою, ніж українська, вони повинні
мати обов’язковий автентичний переклад українською
мовою, який зроблено в сертифікованому центрі
перекладів та завірено підписом уповноваженої особи та
печаткою цього центру. Визначальним є текст,
викладений українською мовою.

Розділ 2. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації
1

Процедура надання
роз’яснень щодо
тендерної документації

2

Унесення 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 календарних 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
відповідно до статті 10 Закону.

замовником

Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції
1

Зміст і спосіб подання
тендерної пропозиції

Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді
шляхом заповнення електронних форм з окремими
полями, у яких зазначається інформація про ціну, та
завантаження файлів з:
1) інформацією та документами, що підтверджують
відповідність учасника кваліфікаційним критеріям,
визначеним у статті 16 Закону – згідно Додатку 3 до цієї
тендерної документації ;
2) інформацією щодо відповідності учасника вимогам,
визначеним у статті 17 Закону – згідно Додатку 2 до цієї
тендерної документації ;
3) інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні
характеристики предмета закупівлі, а також відповідну
технічну специфікацію – згідно Додатку 4 до цієї
тендерної документації.
4) документами, що підтверджують повноваження
посадової особи або представника учасника процедури
закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції;
5) документом, що підтверджує надання учасником
забезпечення
тендерної
пропозиції
(якщо
таке
забезпечення передбачено оголошенням про проведення
процедури закупівлі);
6) проектом договору про закупівлю - згідно Додатку 5 до
цієї тендерної документації;
7) оригінал довідки з обслуговуючого банку про
відсутність (наявність) заборгованості за кредитами
станом на дату, яка повинна бути не раніше дати
оприлюднення оголошення про проведення закупівлі.
8) Статуту (зі змінами у разі наявності) або іншого
установчого документу.
9) ліцензії з додатками, дійсні на дату розкриття та
дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію
(застосування)
машин,
механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки, видану згідно
Постанови КМУ від 26 жовтня 2011р. №1107.
10) іншими документами, передбаченими вимогами цієї
тендерної документації.
Усі довідки, листи тощо, що входять до тендерної
пропозиції учасника процедури закупівлі повинні
містити підпис уповноваженої посадової особи учасника
процедури закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів,
посади особи та дати підписання), а також відбитки
печатки учасника (ця вимога 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).
Повноваження щодо підпису документів тендерної
пропозиції учасника процедури закупівлі та/або договору

за результатами проведення процедури закупівлі
підтверджується: випискою з протоколу засновників або
копією наказу про призначення, або довіреністю або
дорученням або іншим документом, що підтверджує
повноваження посадової (посадових) особи (осіб)
учасника на підписання документів пропозиції та/або
договору.
Вищезазначені документи повинні міститись у складі
тендерної пропозиції.
До формальних (несуттєвих) помилок замовником
відносяться технічні, механічні та інші помилки
допущені учасниками в документах, що подані ними в
складі тендерної пропозиції та такі, що не нівелюють
технічний потенціал та конкурентоздатність учасника.
До формальних (несуттєвих) помилок відносяться:
- незначні неточності перекладу, якщо вони не
впливають на зміст пропозиції;
- розміщення інформації не на фірмовому бланку
підприємства;
- самостійне виправлення учасником технічних,
механічних помилок у поданій пропозиції під час
складання учасником такої пропозиції, якщо вони
не впливають на зміст пропозиції. Такі
виправлення мають бути засвідчені печаткою
Учасника та написом «Виправленому вірити» із
зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи,
що здійснила таке виправлення, дати завірення;
- не завірення окремої довідки, інформації тощо
підписом та/або печаткою (за наявності) учасника
торгів;
- невірне (неповне) завірення або не завірення
учасником копії документу згідно вимог цієї
документації.
Наприклад:
завірення
копії
документу лише підписом уповноваженої особи;
- орфографічні помилки та механічні описки в
словах та словосполученнях, що зазначені в
документах, що підготовлені безпосередньо
учасником та надані у складі пропозиції.
Замовник залишає за собою право не відхиляти тендерні
пропозиції при виявленні формальних помилок
незначного характеру, що описані вище, при цьому,
замовник гарантує дотримання усіх принципів,
визначених статтею 3 Закону.
Рішення про віднесення допущеної учасником помилки
до формальної (несуттєвої) приймається колегіально на
засіданні тендерного комітету.
Усі рішення тендерного комітету оформляються
протоколом, у якому відображаються результати
поіменного голосування членів комітету, присутніх на
засіданні, з кожного питання. Протокол підписується
всіма членами комітету, присутніми на засіданні
тендерного комітету. У разі відмови члена тендерного
комітету підписати протокол про це зазначається у
протоколі з обґрунтуванням причин відмови.
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Забезпечення
пропозиції

Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну
пропозицію.
Неспроможність подати всю інформацію, що вимагається
цією документацією, або подання пропозиції, яка не
відповідає вимогам в усіх відношеннях, буде віднесена на
ризик учасника та спричинить за собою відхилення такої
пропозиції.
За достовірність наданої інформації та документів
відповідальність безпосередньо несе Учасник.
Всі документи тендерної пропозиції подаються у
сканованому вигляді у форматі PDF, JPG.
Всім завантаженим файлам бажано присвоювати
назви, які відповідають змісту завантаженого
документу. Документ розміщений на декількох
сторінках,
по
можливості,
повинен
бути
завантажений одним файлом.
Сканований варіант пропозицій не повинен містити
різних накладень, малюнків, рисунків (наприклад,
накладених підписів, печаток) на скановані документи.
тендерної Тендерна
пропозиція
учасника
обов’язково
супроводжується документом, що підтверджує надання
забезпечення тендерної пропозиції, яке має бути подане у
вигляді гарантії (банківська безумовна гарантія,
оформлена відповідно до вимог постанови Правління
Національного банку України від 15.12.2004 № 639)
подається у вигляді електронної банківської гарантії, яка
надається одночасно з поданням тендерної пропозиції у
форматі «.pdf» файлу з накладанням електронного
цифрового підпису (далі – ЕЦП) гаранта.
Розмір забезпечення тендерної пропозицій становить
337 000,00 грн (триста тридцять сім тисяч гривень, 00
коп.).
Гарантія обов’язково повинна свідчити про обов’язок
установи, що надала гарантію, виплатити замовнику
(бенефіціару) за нижче вказаними реквізитами суму
забезпечення тендерної пропозиції при виникненні
обставин, вказаних у пункті 3 розділу 3 цієї тендерної
документації.
Реквізити
для виплати
замовнику (бенефіціару)
забезпечення тендерної пропозиції при виникненні
обставин вказаних у пункті 3 розділу 3 цієї тендерної
документації.
Найменування Замовника: Новопетрівська сільська
рада;
Місцезнаходження Замовника: 07354, Київська
область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул.
Свято-Покровська, 171;
Код згідно з ЄДРПОУ Замовника: 04359620;
Реєстраційний
рахунок
(р/р)
Замовника:
35429112038664;
Банк Замовника: ГУ ДКСУ у Київській області;
МФО банку: 821018;
Замовник має право звернутися з відповідним запитом до
установи (банку-гаранту), що надала гарантію, з метою
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Умови повернення чи
неповернення
забезпечення тендерної
пропозиції
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Строк, протягом якого
тендерні пропозиції є
дійсними
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Кваліфікаційні критерії

підтвердження
достовірності
інформації
щодо
оформлення та надання учаснику гарантії згідно з
вимогами чинного законодавства України.
Строк дії забезпечення тендерної пропозиції становить не
менше строку, протягом якого тендерна пропозиція є
дійсною.
Усі витрати, пов’язані з наданням забезпечення тендерної
пропозиції, здійснюються за рахунок учасника.
Пропозиції, що не супроводжуються забезпечення
тендерної пропозиції, відхиляються замовником.
Разом з електронної банківської гарантією Учасник надає
документ, що підтверджує повноваження особи, яка
підписує банківську гарантію та ліцензію Національного
банку України (далі – НБУ), які повинні бути подані у
вигляді сканованої копії з накладанням ЕЦП гаранта.
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 у тендерній документації;
- укладення договору про закупівлю з учасником, що став
переможцем тендеру;
- відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її
подання;
- закінчення процедури закупівлі у разі неукладення
договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали
тендерні пропозиції.
Забезпечення тендерної пропозиції не повертається в разі:
- відкликання тендерної пропозиції учасником після
закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк,
протягом якого тендерні пропозиції вважаються чинними;
- непідписання учасником, що 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.
Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90
календарних 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.
Замовник установлює один або декілька кваліфікаційних

до учасників та вимоги,
установлені статтею 17
Закону
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Інформація про технічні,
якісні та кількісні
характеристики
предмета закупівлі
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Інформація про
субпідрядника (у випадку
закупівлі робіт)

критеріїв відповідно до статті 16 Закону. Визначені
замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії
та перелік документів, що підтверджують інформацію
учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначені
в Додатку 3 до цієї тендерної документації.
Замовник зазначає вимоги, установлені статтею 17
Закону, та інформацію про спосіб підтвердження
відповідності учасників установленим вимогам згідно із
законодавством.
Інформація про відсутність підстав, визначених у частинах
першій і другій статті 17 Закону, надається в довільній
формі. Спосіб документального підтвердження згідно із
законодавством
відсутності
підстав,
передбачених
пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої та частиною другою
статті 17 Закону, визначається замовником для надання
таких документів лише переможцем процедури закупівлі.
Замовник не вимагає документального підтвердження
інформації, що міститься у відкритих єдиних державних
реєстрах, доступ до яких є вільним.
Замовник не вимагає від учасників документів, що
підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами
1 і 7 частини першої статті 17 Закону.
Перелік документів для підтвердження відповідності
учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону
наведено в Додатку 2 до цієї тендерної документації.
Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі
тендерних пропозицій інформацію та документи, які
підтверджують відповідність тендерної пропозиції
учасника технічним, якісним, кількісним та іншим
вимогам
до
предмета
закупівлі,
установленим
замовником.
Вимоги до предмета закупівлі (технічні, якісні, кількісні
та інші вимоги до предмета закупівлі) згідно з частиною
другою статті 22 Закону зазначено в Додатку 4 до цієї
тендерної документації.
Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі
повинні
відповідати
встановленим/зареєстрованим
діючим нормативним актам діючого законодавства
(державним стандартам (технічним умовам)), які
передбачають застосування заходів із захисту довкілля
(надати гарантій лист, інформацію тощо).
У разі закупівлі робіт учасник процедури закупівлі
зазначає у тендерній пропозиції повне найменування та
місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання,
якого учасник планує залучати до виконання робіт як
субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від
вартості договору про закупівлю, його код ЄДРПОУ.
З інформацією про субпідрядників, у разі їх залучення,
обов’язково додаються нотаріально завірена копія
ліцензії з додатками, дійсні на дату розкриття та копію
дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки, видану згідно
Постанови КМУ від 26 жовтня 2011р. №1107.
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У разі якщо Учасник не планує залучити до виконання
робіт як субпідрядника, Учасник про це надає довідку у
довільній формі.
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.
Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції
Кінцевий строк подання
тендерної пропозиції

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:
17.03.2017р. час зазначається системою 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
тендерної пропозиції
електронною системою закупівель автоматично та
зазначаються в оголошенні про проведення процедури
відкритих торгів.
Розкриття тендерних пропозицій з інформацією та
документами, що підтверджують відповідність учасника
кваліфікаційним
критеріям,
та
інформацією
і
документами, що містять технічний опис предмета
закупівлі, здійснюється автоматично електронною
системою
закупівель
відразу
після
закінчення
електронного аукціону. Перед початком електронного
аукціону автоматично розкривається інформація про
ціни/приведені ціни тендерних пропозицій.
Під час розкриття тендерних пропозицій автоматично
розкривається вся інформація, зазначена в пропозиціях
учасників, та формується перелік учасників у порядку від
найнижчої
до
найвищої
запропонованої
ними
ціни/приведеної ціни. Не підлягає розкриттю інформація,
що обґрунтовано визначена учасником конфіденційною.
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 Закону.
Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та
оприлюднюється вдень розкриття пропозицій за формою,
установленою Уповноваженим органом.
Розділ 5. Оцінка тендерної пропозиції
Перелік критеріїв та
методика оцінки

Критерії та методика оцінки визначаються відповідно до
частини першої статті 28 Закону.

тендерної пропозиції із
зазначенням питомої
ваги критерію

Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі
критерію „Ціна”.
Найбільш економічною вигідною пропозицією буде
вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням
усіх податків та зборів (в тому числі податку на додану
вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ).
Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі вцілому.
Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично
електронною системою закупівель шляхом застосування
електронного аукціону. Електронний аукціон полягає в
повторювальному процесі пониження цін, що проводиться
у три етапи в інтерактивному режимі реального часу.
Для проведення електронного аукціону ціни всіх
пропозицій розташовуються в електронній системі
закупівель у порядку від найвищої до найнижчої без
зазначення найменувань учасників. Стартовою ціною
визначається найвища 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, 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 своєї пропозиції не менше ніж на один
крок від своєї попередньої ціни.
Розмір мінімального кроку пониження ціни під час
електронного аукціону складає – 350500,00 гривень
(триста п’ятдесят тисяч п’ятсот гривень, 00 коп.).
Після оцінки пропозицій замовник розглядає
тендерні пропозиції на відповідність вимогам тендерної
документації з переліку учасників, починаючи з учасника,
пропозиція якого за результатом оцінки визначена
найбільш економічно вигідною. Строк розгляду тендерної
пропозиції, яка за результатами оцінки визначена
найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати
п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно
вигідної пропозиції. Строк розгляду тендерної пропозиції
може бути аргументовано продовжено замовником до 20
робочих днів. У разі продовження строку розгляду
тендерної пропозиції замовник оприлюднює повідомлення
в електронній системі закупівель.
У разі відхилення тендерної пропозиції, що за
результатами оцінки визначена найбільш економічно
вигідною, замовник розглядає наступну тендерну
пропозицію з переліку учасників, що вважається найбільш
економічно вигідною.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які
переговори з питань внесення змін до змісту або ціни
поданої тендерної пропозиції.
За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції
замовник визначає переможця та приймає рішення про
намір укласти договір згідно з Законом.
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Інша інформація

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
Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будьякої недостовірної інформації, що є суттєвою при
визначенні результатів процедури закупівлі, замовник
відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.
Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні
бути чітко визначені.
У разі, якщо за результатом аукціону тендерним комітетом
буде виявлено, що учасником в тендерній пропозиції
вказано занижену вартість матеріалів, які будуть
використовуватися при виконанні робіт, то учасник
повинен надати гарантійний лист, протягом одного дня з
дня розкриття тендерних пропозицій, з підтвердженням
щодо наявності цих метеріалів на його складі з
можливістю перевірки цієї інформації Замовником.
Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх
необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі
експортних та імпортних) та інших документів,
пов’язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі
витрати на їх отримання.
Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з
підготовкою та поданням його тендерної пропозиції.
Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за
зміст тендерної пропозиції учасника та за витрати
учасника на підготовку пропозиції незалежно від
результату торгів.
До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які
витрати, понесені учасником у процесі проведення
процедури закупівлі, в тому числі витрати, пов'язані із
оформленням забезпечення тендерної пропозиції, та
укладення договору про закупівлю, зокрема з його
нотаріальним
посвідченням.
Зазначені
витрати
сплачуються учасником за рахунок його прибутку.
Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі і у
разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не
відбулися).
Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно
змісту та викладення вимог тендерної документації з боку
учасників процедури закупівлі, які отримали цю
документацію у встановленому порядку, означатиме, що
учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих
торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної
документації та вимоги, викладені Замовником при
підготовці цієї закупівлі.
У разі виникнення у учасників процедури закупівлі
питань, що не висвітлені в тендерній документації, то при
вирішенні останніх тендерний комітет та учасники
процедури закупівлі керуються чинними нормативноправовими актами України.
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Відхилення тендерних
пропозицій

За підроблення документів, печаток, штампів та бланків,
збут чи використання підроблених документів, печаток,
штампів,
учасник
торгів
несе
кримінальну
відповідальність згідно статті 358 Кримінального Кодексу
України.
Відповідно до ч. 1 ст. 30 Закону замовник відхиляє
тендерну пропозицію в разі якщо тендерна пропозиція не
відповідає умовам тендерної документації.
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.
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.

Розділ 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю
1

Відміна замовником

Замовник відміняє торги в разі:

торгів чи визнання їх
такими, що не відбулися
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Строк укладання
договору

3

Проект договору про
закупівлю
Істотні умови, що
обов’язково
включаються до договору
про закупівлю
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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.
Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має
бути чітко визначено в тендерній документації.
Торги може бути відмінено частково (за лотом);
Замовник має право визнати торги такими, що не
відбулися, у разі:
якщо ціна найбільш економічно вигідної тендерної
пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на
фінансування закупівлі;
якщо здійснення закупівлі стало неможливим
унаслідок непереборної сили;
скорочення видатків на здійснення закупівлі
товарів, робіт і послуг.
Замовник має право визнати торги такими, що не
відбулися частково (за лотом);.
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими,
що не відбулися, оприлюднюється в електронній системі
закупівель замовником протягом 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.
Проект Договору про закупівлю викладено в Додатку 5
до цієї тендерної документації.
Договір про закупівлю укладається відповідно до
норм Цивільного кодексу України та Господарського
кодексу України з урахуванням особливостей, визначених
Законом.
Учасник - переможець процедури закупівлі під час
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Дії замовника при
відмові переможця торгів
підписати договір про
закупівлю
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Забезпечення виконання
договору про закупівлю

укладення договору повинен надати дозвіл та 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
переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору
про закупівлю не можуть змінюватися після його
підписання до виконання зобов’язань сторонами в
повному обсязі, крім випадків:
- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням
фактичного обсягу видатків замовника;
- покращення якості предмета закупівлі за умови, що
таке покращення не призведе до збільшення суми,
визначеної в договорі;
- продовження строку дії договору та виконання
зобов’язань щодо виконання робіт, у разі виникнення
документально підтверджених об’єктивних обставин, що
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;
- узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни
кількості (обсягу) та якості робіт);
- зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і
зборів пропорційно до змін таких ставок.
У разі відмови переможця торгів від підписання договору
про закупівлю відповідно до вимог тендерної
документації або неукладення договору про закупівлю з
вини учасника у строк, визначений Законом, або
ненадання переможцем документів, що підтверджують
відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону,
замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника
та визначає переможця серед тих учасників, строк дії
тендерної пропозиції яких ще не минув.
Переможцем у строк, що не перевищує п’яти днів з дати
оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу
повідомлення про намір укласти договір подається
інформація та документи встановлені в Додатку 2 до цієї
тендерної документації.
Забезпечення виконання договору про закупівлю не
вимагається.

