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Розділ I. Загальні положення
1.1.1. Ця Тендерна документація розроблена відповідно до вимог
1.1. Терміни, які
Закону України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон), інших актів
вживаються в
Тендерній документації законодавства.
1.1.2. Тендерна документація сформована та подається в електронному
вигляді відповідно до вимог Закону України “Про електронні
документи та електронний документообіг”.
1.1.3. Тендерна документація включає:
(a) умови (інформацію), що викладені в основній частині Тендерної
документації у відповідних Розділах;
(b) умови (інформацію), що викладені у Додатках до Тендерної
документації;
(c) інформацію, що сформована замовником шляхом заповнення
окремих полів електронних форм в електронній системі закупівель і
викладена в оголошенні про проведення процедури закупівлі, яке
оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу.
1.1.4. Усі Додатки до Тендерної документації, становлять невід’ємну
частину Тендерної документації. У разі якщо окремий Додаток містить
умови (положення), які не відповідають тим, що зазначені в основній
частині
Тендерної
документації
(у
відповідних
Розділах),
визначальними є умови (положення), які містяться у Додатку, а умови
(положення), які зазначені основній частині Тендерної документації (у
відповідному Розділу), застосовуються в частині, що не суперечать
умовам (положенням) відповідного Додатку.
1.1.5. Тендерна
документація
безоплатно
оприлюднюється
замовником на веб-порталі Уповноваженого органу для загального
доступу.
1.1.6. У Тендерної документації (у відповідних Розділах і Додатках)
наведені нижче терміни вживаються в такому значені (з урахуванням
вимог законодавства України):
(a) витрати, пов’язані з участю у торгах, – грошові та інші
матеріальні витрати, які понесені або можуть бути понесені учасником
у зв’язку з підготовкою і поданням тендерної пропозиції або
переможцем процедури закупівлі у зв’язку поданням документів або
прийняттям додаткових зобов’язань відповідно до Закону та/або
Тендерної документації;
(b) Вимоги до оформлювання документів – Національний стандарт
України “Державна уніфікована система документації. Уніфікована
система
організаційно-розпорядчої
документації.
Вимоги
до
оформлювання документів. ДСТУ 4163-2003”, затверджений наказом
Державного комітету України з питань технічного регулювання та
споживчої політики від 07.04.2003 № 55;
(c) Додаток – особливий розділ Тендерної документації, який
виконаний окремо від інших Розділів та разом з ними містить
обов’язкові для учасників умови (вимоги) щодо підготовки й подання
пропозицій та участі у процедурі закупівлі;
(d) документ – створений (виданий) учасником або третьою особою
офіційний документ у формі електронного документа або документа з
паперовим носієм інформації, у якому зафіксована інформація, яка має
юридичне значення. Для цілей Тендерної документації документом
вважається будь-який електронний документ – оригінал електронного
документа або електронна копія документа;
(e) документи тендерної пропозиції – документи, подання яких у
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складі тендерної пропозиції передбачено умовами Тендерної
документації;
(f) еквівалент (еквівалентна продукція; еквівалентні товари) –
товари (предмети, обладнання, устаткування, конструкції, інша
продукція і товари виробничого та/або споживчого призначення тощо),
які належать до різних торговельних марок чи фірм, патентів
(патентованих (комерційних) найменувань), конструкційних або
типових рішень, джерел (місць) походження або виробників, але є
ідентичними за описовими, кількісними, технічними та іншими
характеристиками необхідних замовнику товарів з урахуванням вимог
до предмета закупівлі, які визначені Тендерною документацією;
(g) Закон – Закон України “Про публічні закупівлі;
(h) копія (копія документа, електронна копія) – електронний
документ, що містить точне знакове та/або графічне відтворення змісту
чи задокументованої інформації іншого документа (в тому числі
зовнішніх ознак (зображення) документа з паперовим носієм
інформації), з відображенням усіх даних, які містить оригіналі;
(i) оригінал (оригінал документа) – примірник документа, що має
усі обов’язкові реквізити, передбачені законодавством та/або
Тендерною документацією, в тому числі підпис автора – фізичної особи
або посадової (службової) особи підприємства, установи, організації чи
іншої юридичної особи, яка створила (видала) відповідний документ.
Оригінал електронного документа повинен обов’язково містити
електронний підпис автора (підписувача), прирівняний до
власноручного підпису відповідно до Закону України “Про
електронний цифровий підпис”;
(j) підписувач – фізична особа, яка є учасником, або уповноваженою
службовою (посадовою) особою учасника і на законних підставах
володіє особистим ключем електронного цифрового підпису (ЕЦП) та
від свого імені або від імені учасника:
(j.1) підписує тендерну пропозицію шляхом накладення ЕЦП під
час її подання відповідно до вимог Закону та Тендерної документації,
та/або
(j.2) підписує окремі електронні документи тендерної пропозиції та
інші документи шляхом накладання ЕЦП; та/або
(j.3) засвідчує вірність копій документів шляхом накладання ЕЦП;
(k) порядок роботи з електронними документами – Порядок роботи
з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до
передавання на архівне зберігання, затверджений наказом Міністерства
юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5;
(l) працівник – фізична особа, яка безпосередньо власною працею
виконує трудову функцію (обов’язки або функції) згідно з трудовим
договором (контрактом), укладеним з учасником відповідно до чинного
законодавства України про працю;
(m) правила організації діловодства – Правила організації
діловодства та архівного зберігання документів у державних органах,
органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і
організаціях, затверджені наказом Міністерства юстиції України від
18.06.2015 № 1000/5;
(n) службова (посадова) особа учасника – фізична особа, яка
постійно чи тимчасово обіймає на підприємстві, в установі чи
організації (в учасника – юридичної особи) посаду, пов’язану з
виконанням
організаційно-розпорядчих
чи
адміністративногосподарських обов’язків, або виконують такі обов’язки за спеціальним
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повноваженням. Службовою (посадовою) особою учасника є також
фізична особа, яка перебуває у трудових з фізичною особою і
відповідно до трудового договору або за спеціальним повноваженням
(дорученням) виконує організаційно-розпорядчі чи адміністративногосподарські обов’язки у діяльності фізичної особи – підприємця;
(o) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено
учасником представляти його інтереси під час проведення процедури
закупівлі, – керівник учасника – юридичної особи, або службова
(посадова) особа учасника, яка підписує (підписала) тендерну
пропозицію відповідно до наданих учасником повноважень, або
службова (посадова) особа учасника, яка спеціально уповноважена
учасником представляти його інтереси під час проведення процедури
закупівлі та інформація про яку зазначена у тендерній пропозиції
учасника;
(p) Тендерна документація (Документація) – дана Тендерна
документація щодо умов проведення відкритих торгів, яка розроблена й
затверджена замовником в установленому порядку та оприлюднена для
вільного доступу на веб-порталі Уповноваженого органу та
авторизованих електронних майданчиках відповідно до Закону.
Тендерна документація складається її основного тексту, який поділено
на Розділи (підрозділи, пункти, підпункти) та оформленого у вигляді
таблиці, та Додатків, перелік яких зазначений у Змісті Тендерної
документації. Посилання на пункт (підпункт) Тендерної документації
означає посилання на відповідний пункт (підпункт) відповідного
Розділу (основного тексту);
(q) тендерна пропозиція (пропозиція) – тендерна пропозиція щодо
предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає
замовнику відповідно до вимог Тендерної документації у вигляді
електронного документа (документів) шляхом заповнення електронних
форм з окремими полями в електронній системі закупівель, де
зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх
встановлення замовником), інформація від учасника про його
відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам,
визначеним у статті 17 Закону і в Тендерній документації, та
завантаження файлів з інформацією та документами, що вимагаються
замовником у Тендерній документації;
(r) третя особа – будь-яка фізична або юридична особа, крім
замовника та учасника відкритих торгів, які проводяться відповідно до
цієї Тендерної документації, в тому числі орган державної влади, орган
місцевого самоврядування, підприємство, установа, організація
незалежно від форми власності та резидентства;
(s) файл – впорядкований набір електронних даних, який має
фіксовану назву файлу (фіксоване ім’я і розширення у вигляді
послідовність символів, що однозначно характеризують файл) і
придатний для обробки відповідними електронними (програмними)
засобами;
(t) файл-архів – файл, який містить один або кілька файлів з
електронними документами (в тому числі файли ЕЦП). Файл-архів
створюється з використанням спеціальних програмних засобів для
об'єднання та/або стиснення даних (зокрема, 7-Zip, WinZip, WinRAR,
Cabinet Manager, WinARJ або інших аналогічних) і може мати
розширення *.rar, *.zip, *.cab, *.arj, *.lzh, *.tar, *.g2, *.ace або інший
аналогічний формат;
(u) формат даних електронних документів – визначений
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законодавством формат даних (файлів) для відповідного виду (типу)
електронного документа згідно з Переліком форматів даних
електронних документів постійного і тривалого (понад 10 років)
зберігання, затверджений наказом Міністерства юстиції України від
11.11.2014 № 1886/5;
(v) ціна тендерної пропозиції – грошовий вираз загальної вартості
товарів, робіт або послуг, що становлять предмет закупівлі, і за яку
учасник, у разі визначення його переможцем процедури закупівлі, має
можливість, згідний та зобов’язується виконати договір про закупівлю,
на умовах визначених замовником. Залежно від стадії (етапу)
процедури закупівлі ціною тендерної пропозиції вважається:
(v.1) початкова ціна тендерної пропозиції – ціна тендерної
пропозиції учасника, яка зазначається ним під час подання тендерної
пропозиції і яка може бути зменшена учасником у ході електронного
аукціону згідно зі статтею 29 Закону;
(v.2) ціна тендерної пропозиції за результатами аукціону –
остаточна ціна тендерної пропозиції, встановлена учасником за
результатами проведеного електронного аукціону згідно зі статтею 39
Закону та зафіксована електронною системою закупівель у протоколі
розкриття тендерних пропозицій;
(v.3) ціна тендерної пропозиції за результатами аукціону
переможця процедури закупівлі – ціна тендерної пропозиції за
результатами аукціону учасника – переможця процедури закупівлі (у
тому числі ціни за одиницю товару), яка підтверджена переможцем
згідно із Законом і умовами Тендерної документації, та відповідно до
якої може бути укладений (укладається) договір про закупівлю.
1.1.7. У Тендерної документації (у відповідних Розділах і Додатках)
наведені нижче скорочення (абревіатури) вживаються у такому значені:
(a) АЦСК – акредитований центр сертифікації ключів;
(b) АМКУ – Антимонопольний комітету України;
(c) ЕЦП – електронний цифровий підпис;
(d) КЕП- кваліфікований електроний підпис;
(e) ПДВ – податок на додану вартість, який справляється відповідно
до норм розділу V Податкового кодексу України;
(f) РНОКПП (код ДРФО) – реєстраційний номер облікової картки
платника податків фізичної особи. У разі якщо фізична особа через свої
релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від
прийняття РНОКПП, то у випадках, передбачених Тендерною
документацією, замість РНОКПП такої особи, зазначається серія і
номер її паспортного документа;
(g) ЄДР – Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб
– підприємців та громадських формувань, який функціонує відповідно
до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”;
(g) код ЄДРПОУ – ідентифікаційний код юридичної особи у
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань;
1.1.8. Терміни “антикорупційна програма”, “уповноважений з
реалізації антикорупційної програми” вживаються у значеннях,
визначених Законом України “Про запобігання корупції”.
1.1.9. Терміни “акредитований центр сертифікації ключів”,
“електронний цифровий підпис”, “засіб електронного цифрового
підпису”, “особистий ключ”, “відкритий ключ”, “сертифікат
відкритого ключа”, “посилений сертифікат відкритого ключа”,
“кваліфікований електронний підпис”,
вживаються у значеннях,
наведених у Законах України “Про
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1.2. Інформація про
замовника торгів

1.3. Процедура
закупівлі
1.4. Інформація про
предмет закупівлі

електронний цифровий підпис”, „Про електронні довірчі послуги”.
1.1.10. Терміни “електронний документ”, “оригінал електронного
документа” вживаються у значеннях, наведених у Законі України “Про
електронні документи та електронний документообіг”.
1.1.11. Усі інші терміни, які використовуються в Тендерній
документації, вживаються в значеннях, визначених Законом та іншими
актами чинного законодавства України.
1.2.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА ЛІКАРНЯ ЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ"
1.2.2. вул. Теремнівська, 100, с.Липини, Луцький р-н,
Волинська обл., 45601
1.2.3. Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з
учасниками:
Левченко Юлія Юріївна, юрисконсульт
вул. Теремнівська,100 с.Липини, Луцький район, Волинська область,
45601, тел. 03322 53775, 050 8508932
адреса електронної пошти : newmed@ukr.net
1.3.1. Закупівля проводиться за процедурою відкритих торгів
відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”.
1.4.1. Назва предмета закупівлі: код ДК 021:2015: 33600000-6 –
Фармацевтична продукція (Лідокаїн (Lidocaine) Парацетамол
(Paracetamol)* Парацетамол (Paracetamol)* Дексаметазон (Dexamethasone)
Метоклопрамід (Metoclopramide) Ондансетрон (Ondansetron)
Адреналін
(Epinephrine) Гідрокортизон (Hydrocortisone) Лоратадин (Loratadine)* Магнію
сульфат (Magnesium sulfate)* Еноксапарин (Enoxaparin) Еноксапарин
(Enoxaparin) Клопідогрел (Clopidogrel) Фуросемід (Furosemide) Маніт
(Mannitol) Омепразол (Omeprazole) Глюкоза (Glucose) Сальбутамол NEO
(Salbutamol) АЛОПУРИНОЛ (Allopurinol) АЛОПУРИНОЛ (Allopurinol)
Транексанова кислота
(Tranexamic acid) Омепразол (Omeprazole)
РАНІТИДИН (Ranitidine) ОКСИТОЦИН (Oxytocin) ДИКЛОФЕНАК
(Diclofenac) КАПТОПРИЛ (Captopril) Метамізол натрію (Metamizole sodium)
НІТРОГЛІЦЕРИН (Glyceryl trinitrate) ГЕПАРИН (Heparin) Калію хлорид
(Potassium chloride) Ампісульбін (Ampicillin and enzyme inhibitor)
ІБУПРОФЕН (Ibuprofen) ЕТАНОЛ 70 (Ethanol) ЕНАЛАПРИЛ 10 (Enalapril)
МАГНІЮ СУЛЬФАТ (Magnesium sulfate) ДРОТАВЕРИН (DROTAVERINE)
Цефепім (Cefepime))

1.5. Недискримінація
учасників

1.4.2. Опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо
яких можуть бути подані тендерні пропозиції, у разі якщо учасникам
дозволяється подати тендерні пропозиції стосовно частини предмета
закупівлі (лота), зазначається у Додатку 3.
1.4.3. Місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг,
виконання робіт):
вул. Теремнівська, 100, с. Липини, Луцький р-н, Волинська обл.,
45601;
кількість та обсяг зазначені у Додатку 3 та оголошенні про проведення
відкритих торгів
1.4.4. Строк поставки товарів (виконання робіт, надання послуг): по 31
грудня 2019 року
1.5.1. Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та
організаційно-правових форм беруть участь у процедурі закупівлі на
рівних умовах (з урахуванням положень чинного законодавства
України).
1.5.2. Замовник забезпечує вільний доступ усіх учасників до
інформації про закупівлю, передбаченої Законом.

1.6. Інформація про
валюту, у якій повинно
бути розраховано та
зазначено ціну
тендерної пропозиції
1.7. Інформація про
мову (мови), якою
(якими) повинно бути
складено тендерні
пропозиції
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1.6.1. Валютою тендерної пропозиції є гривня (UAH).
1.6.2. Ціна тендерної пропозиції розраховується і зазначається у
відповідних полях електронних форм при поданні тендерної пропозиції
у гривнях (UAH) з точністю до однієї сотої грошової одиниці – копійки.
1.7.1. Тендерна пропозиція та усі документи, що подаються у її складі,
повинні бути складені українською мовою з урахуванням вимог та
особливостей, визначених у пунктах 1.7.2 – 1.7.7 Тендерної
документації.
1.7.2. Документи, виконані іншою мовою, ніж передбачено у пункті
1.7.1 Тендерної документації., а також копії таких документів можуть
подаватися учасником у складі тендерної пропозиції тією мовою, якою
вони були видані (створені, виконані, оформлені), та повинні
обов’язково супроводжуватися перекладом на українську мову. При
цьому переклад документа українською мовою подається у файлі з
документом, який перекладається, або в окремому файлі.
1.7.3.
Вірність перекладу документа, що передбачений у пункті 1.7.2
Тендерної документації., повинна бути засвідчена підписувачем
шляхом накладення ЕЦП відповідно до умов Тендерної документації із
зазначенням відповідного засвідчувального напису (наприклад,
“вірність перекладу засвідчую”) прізвища, ініціалів підписувача та дати
засвідчення вірності перекладу, або в інший спосіб відповідно до
законодавства України
1.7.4. Найменування торгових марок, комерційні найменування,
оригінальні патентовані назви, іноземні географічні найменування,
найменування юридичних осіб – нерезидентів України, а також
найменування та назви міжнародних або іноземних нормативних актів,
технічних документів, стандартів, регламентів, директив тощо можуть
виконуватися та зазначаються у тендерній пропозиції мовою оригіналу
латиницею або кирилицею.
1.7.5. Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у
вигляді скорочень і термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи
послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними
або національними стандартами, регламентами, нормами та правилами,
викладаються мовою, якою вони застосовуються у відповідних
стандартах, регламентах, нормах і правилах.
1.7.6. Технічна документація на товар може подаватися у складі
тендерної пропозиції російською або англійською мовами без
перекладу на українську мову.
1.7.7. Імена файлів з документами, які завантажуються учасником під
час подання тендерної пропозиції (в тому числі у складі інших файлів,
архівів), виконуються українською, англійською, іншою мовою
латиницею або кирилицею і можуть містити, крім літер, цифри та
спеціальні символи.

Розділ II. Порядок унесення змін і надання роз’яснень до Тендерної документації
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2.1. Процедура надання 2.1.1. Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за десять днів
до закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися через
роз’яснень щодо
Тендерної документації електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо
Тендерної документації. Усі звернення за роз’ясненнями автоматично
оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації
особи, яка звернулася до замовника.
2.1.2. 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.
2.1.3. У разі несвоєчасного надання або ненадання замовником
роз'яснень щодо змісту тендерної документації строк подання
тендерних пропозицій продовжується відповідно до статті 23 Закону.
2.2.1. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами
2.2. Унесення змін до
тендерної документації звернень або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до
Тендерної документації. У разі внесення змін до Тендерної
документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується в
електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення
змін до Тендерної документації до закінчення строку подання
тендерних пропозицій залишалося не менше ніж сім календарних днів.
2.2.2. 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 зі змінами до
Тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік
змін, що вносяться. Положення Тендерної документації, до яких
уносяться зміни, відображаються у вигляді закреслених даних і повинні
бути доступними для перегляду після внесення змін до Тендерної
документації. Зазначена інформація оприлюднюється замовником
відповідно до статті 10 Закону.
Розділ III. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції

3.1. Зміст і спосіб
подання тендерної
пропозиції
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3.1.1. Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через
електронну систему закупівель відповідно до статті 25 Закону.
3.1.2. Документ з тендерною пропозицією подається в електронному
вигляді шляхом:
(a) заповнення електронних форм з окремими полями, де
зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх
встановлення замовником), інформація від учасника про його
відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам,
визначеним у статті 17 Закону, а також інформація про субпідрядника
(субпідрядників) відповідно до умов Тендерної документації, та
(b) завантаження файлів з інформацією та електронними
документами, що вимагаються замовником у Тендерній документації –
згідно з пунктом 3.1.3 Тендерної документації.
3.1.3. Під час подання тендерної пропозиції учасник завантажує в
електронну систему закупівель наступні файли:
(a) файли з документами про відповідність учасника установленим
кваліфікаційним критеріям (критерію) та документальне підтвердження
такої інформації – згідно з пунктом 3.7 Тендерної документації та
Додатком 1;
(b) файли з інформацією у довільній формі про відповідність
учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону – згідно з пунктом 3.7
Тендерної документації та Додатком 2;
(c) файли з інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні
характеристики предмета закупівлі та документальне підтвердження
такої інформації – згідно з пунктом 3.8 Тендерної документації та
Додатком 3;
(d) файли з документами, що підтверджують повноваження
посадової особи учасника щодо підписання тендерної пропозиції та/або
окремих документів тендерної пропозиції – згідно з пунктами 3.2
Тендерної документації;
(e) файли з іншою інформацією та документами, подання яких у
складі тендерної пропозиції передбачено умовами Тендерної
документації, в тому числі відповідно до абзацу першого частини
третьої статті 22 Закону.
3.1.4. Документи, що підтверджують відповідність учасника
кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, і документи, що містять
технічній опис предмета закупівлі, обов’язково подаються в окремому
файлі (файлах) з урахуванням інших вимог Тендерної документації.
3.1.5. Якщо розмір одного файлу з електронними документами, який
завантажується учасником в електронну систему закупівель згідно
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3.1.8.

з пунктом 3.1.3 Тендерної документації, перевищує технічні обмеження
щодо гранично допустимого розміру файлу для завантаження через
авторизований електронний майданчик, учасник може розділити такий
файл на кілька файлів допустимого розміру або створити багатотомний
(неперервний) файл з частинами (томами) допустимого розміру.
3.1.6. Документи тендерної пропозиції подаються учасником
(завантажуються в електронну систему закупівель) у формі оригіналів
електронних документів. Учасник може подавати (завантажувати)
документи тендерної пропозиції у формі електронних копій документів
лише у випадках, спеціально передбачених Тендерною документацією.
3.1.7. Усі документи тендерної пропозиції (оригінали і копії)
завантажуються учасником в електронну систему закупівель у вигляді
файлів, які повинні відповідати форматам даних електронних
документів та вимогам пунктів 5.2.7 – 5.2.34 Тендерної документації.
Виходячи зі змісту абзацу третього частини третьої статті 12
Закону, статей 6 і 7 Закону України “Про електронні документи та
електронний документообіг”, частини першої статті 3, частин першої та
другої статті 4 Закону України “Про електронний цифровий
підпис”,Закону України «Про електронні довірчі послуги», замовник
визначає обов'язковим застосування учасником ЕЦП/КЕП під час
використання електронної системи закупівель з метою подання
тендерних пропозицій. Учасник використовує ЕЦП/КЕП відповідно до
Законів України “Про електронний цифровий підпис”,”Про електронні
довірчі послуги”, інших актів законодавства для тендерної пропозиції,
а також для створення документів тендерної пропозиції – відповідно до
умов Тендерної документації, правил організації діловодства та
порядку роботи з електронними документами.
3.1.9. Тендерна пропозиція повинна бути підписана учасником шляхом
накладення ЕЦП/КЕП з дотриманням вимог пункту 5.2.31 Тендерної
документації, після заповнення електронних форм з окремими полями
та завантаження необхідних файлів з електронними документами згідно
з пунктом 3.1.2 Тендерній документації. При цьому тендерна
пропозиції повинна бути підписана учасником до закінчення строку
(терміну) подання тендерних пропозицій, який зазначено в оголошені
про проведення відкритих торгів.
3.1.10. Тендерна пропозиція вважається підписаною належним чином за
умови створення електронною системою закупівель спеціального файлу
з ЕЦП/КЕП учасника, який додається до даних тендерної пропозиції та
логічно з ними поєднується і дає змогу підтвердити цілісність даних
тендерної пропозиції та ідентифікувати підписувача. При цьому файл з
ЕЦП/КЕП учасника повинен відповідати вимогам пункту 5.2.31
Тендерної документації, а також містити інформацію про файли з
документами, які завантажені в електронну систему закупівель у складі
тендерної пропозиції (зокрема, назву кожного файлу, його розширення,
позначку часу завантаження, постійне посилання на завантажений файл
в центральній базі даних електронної системи закупівель, контрольну
суму файлу, обчислену за алгоритмом хешування md5, а також інші
ідентифікатори файлу, якщо такі передбачені електронною системою
закупівель).
3.1.11. У разі неможливості підписати тендерну пропозицію засобами
електронної системи закупівель (авторизованого електронного
майданчика), в тому числі з технічних причин, учасник повинен
додатково подати замовнику документ у довільній формі, у якому
зазначається уся про причини, які унеможливили (унеможливлюються)
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підписання тендерної пропозиції засобами електронної системи
закупівель.
3.1.12. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну
пропозицію (у тому числі до визначеної в Тендерній документації
частини предмета закупівлі (лота). У разі якщо умовами Тендерної
документації не визначено окремих частин предмета закупівлі (лотів)
кожен учасник може подати лише одну тендерну пропозицію щодо
усього предмета закупівлі в цілому.
3.1.13. Тендерна пропозиція подана з порушенням вимог пункту 3.1.12
Тендерної документації, буде вважатися такою, що не відповідає
умовам Тендерної документації та, відповідно, буде відхилена згідно з
пунктом 4 частини першої статті 30 Закону.
3.1.14. У разі якщо учасникам дозволяється подавати тендерні
пропозиції стосовно окремих частин предмета закупівлі (лотів) згідно з
умовами Тендерної документації, документи, що містять технічних
опис предмета закупівлі (лоту) та/або підтверджують відповідність
тендерної пропозиції необхідним технічним, якісним, кількісним та
іншим характеристиками предмета закупівлі (лоту), подаються
учасником (завантажуються в електронну систему закупівель) щодо
кожного лоту окремо. Інші документи тендерної пропозиції (файли з
електронними документами) подаються (завантажуються в електронну
систему закупівель) учасником (з урахуванням технічних можливостей
відповідного авторизованого електронного майданчика) щодо:
(a) всіх лотів разом як загальні документи тендерної пропозиції, або
(b) одного або кількох лотів, стосовно яких подається тендерна
пропозиція.
3.1.15. Уся інформація та документи, що подаються у складі тендерної
пропозиції, повинні містити відомості, які є актуальними, відповідають
дійсності на момент їх подання, а також відповідають інформації, що
оприлюднена відповідно до законодавства у формі відкритих даних чи
міститься у відкритих єдиних державних реєстрах. Тендерна
пропозиція, у якій учасником зазначено будь-яку недостовірну
інформацію, вважається такою, що не відповідає умовам Тендерної
документації, та буде відхилена відповідно до статті 30 Закону.
3.1.16. Подання фізичною або юридичною особою тендерної пропозиції
є одностороннім правочином, спрямованим на набуття прав та
обов’язків учасника процедури закупівлі відповідно до Закону та
Тендерної документації. Факт подання тендерної пропозиції свідчить
про власну ініціативу та вільне волевиявлення учасника на вчинення
одностороннього правочину, пов’язаного з поданням тендерної
пропозиції, та усвідомлене й добровільне прийняття ним на себе усіх
обов’язків учасника процедури закупівлі, в тому числі усіх витрат,
пов'язаних з участю у торгах. Шляхом подання тендерної пропозиції
учасник підтверджу є інформацію та юридичні факти згідно з пунктом
5.2.5 Тендерної документації.
3.2.1. Повноваження службової (посадової) особи учасника, яка
3.2. Повноваження
службової
(посадової) підписує тендерну пропозицію (документи тендерної пропозиції),
особи щодо підписання повинні бути підтверджені відповідно до пунктів 3.2.2 – 3.2.4 Тендерної
документації.
тендерної пропозиції
3.2.2. Повноваження службової (посадової) особи на підписання
тендерної пропозиції (документів тендерної пропозиції) залежно від
правового статусу підписувача підтверджуються:
(a) повноваження керівника або посадової особи, що має право
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діяти від імені юридичної особи без довіреності, підтверджуються
інформацією з ЄДР, яка передбачена пунктом 13 частини другої статті
9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань” про керівника
юридичної особи та інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені
юридичної особи. Документальне підтвердження учасником зазначеної
інформації не вимагається;
(b)
повноваження
іншої
службової
(посадової)
особи
підтверджуються копією довіреності, розпорядчого рішення або іншого
акта юридичної особи, який виданий та підписаний від імені учасника
посадовою особою, повноваження якої підтверджуються згідно з
підпунктом (a) пункту 3.2.2 Розділу III. Копія довіреності або іншого
документа, який підтверджує повноваження службової (посадової)
особи подається учасником у складі тендерної пропозиції.
3.2.3. Учасник, який є юридичною особою, з метою підтвердження
повноважень службової (посадової) особи, що підписала тендерну
пропозицію, обов’язково подає у складі тендерної пропозиції копію
зареєстрованого відповідно до Закону України “Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань” статуту (або іншого установчого документа
згідно із законодавством України) у його чинній (останній) редакції, в
один з таких способів:
(a) у разі якщо державна реєстрація статуту (іншого установчого
документа) відбулася до 01.01.2016 р. і після цього зміни у нього не
вносилися – учасником подається копія статуту (іншого установчого
документ) з відповідною відміткою державного реєстратора;
(b) у разі якщо державна реєстрація статуту (іншого установчого
документа) або його нової редакції відбулася після 01.01.2016 р., у
зв'язку з чим статут (інший установчий документ) оприлюднений на
порталі електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством
юстиції України, – учасником подається за власним вибором:
(b.1) лист у довільній формі з унікальним номером (кодом доступу до
результатів надання адміністративних послуг на офіційному веб-сайті
розпорядника ЄДР), за яким можна отримати доступ до чинної редакції
статуту (іншого установчого документа) на веб-порталі ЄДР за адресою
в мережі Інтернет https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch або
(b.2) копію Опису документів, що надавалися юридичною особою
державному реєстратору для реєстрації статуту (іншого установчого
документа) на дату останньої реєстраційної дії щодо реєстрації нової
редакції статуту (іншого установчого документа), а для юридичної
особи, створеної після 01.01.2016 р., у якої діє початково редакція
статуту (установчого документу) – на дату державної реєстрації
юридичної особи (зазначений вище унікальний номер (код доступу)
розміщено у правому верхньому кутку першої сторінки Опису);
(c) у разі якщо юридична особа, яка є учасником, діє на підставі
Модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, –
учасником подається копія рішення про створення юридичної особи
(або про провадження її діяльності) на підставі Модельного статуту, яке
прийняте уповноваженим органом (особою) відповідно до
законодавства.
3.2.4. Повноваження керівника, іншої посадової особи учасниканерезидента підтверджуються витягом (випискою) з відповідного
комерційного, торгового або іншого реєстру, який є аналогічним ЄДР
згідно із законодавством країни реєстрації учасника, а також копією

14

3.3. Формальні
(несуттєві) помилки

установчих
документів
учасника-нерезидента та/або
іншими
аналогічними документами відповідно до законодавства країни
реєстрації учасника-нерезидента.
3.2.5. Документальне підтвердження повноважень фізичної особи, яка
є учасником, і особисто підписує документи тендерної пропозиції, не
вимагається. Учасник – фізична особа, яка не є суб’єктом
господарювання, підписує тендерну пропозицію особисто.
3.3.1. Допущення учасником формальних (несуттєвих) помилок при
складанні / виконанні / оформленні документів тендерної пропозиції, не
є підставою для її відхилення. Опис і приклади формальних
(несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до
відхилення їх тендерних пропозицій, наведено у пункті 3.3.2 Тендерної
документації.
3.3.2. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов'язані
з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст
тендерної пропозиції, а саме – технічні помилки та описки, які не
призводять до значного спотворення інформації, допущені ненавмисно
та не з метою надання недостовірної інформації, та за умови, що при
комплексному розгляді документів тендерної пропозиції можливо
встановити інформацію, яка відповідає дійсності, а допущені помилки і
описки є ненавмисними. До формальних (несуттєвих) помилок
належать, зокрема:
(a) неточності перекладу документів, складених іншою мовою
(мовами), ніж передбачено в пункті 1.7 Тендерної документації, – за
умови, що допущені неточності не впливають на зміст тендерної
пропозиції;
(b) помилкове подання (завантаження) документів, які містять
технічний опис предмета закупівлі і стосуються одного лоту, у складі
тендерної пропозиції щодо іншого лоту – за умови, що зазначені
документи відповідають умовам Тендерної документації та завантажені
в електронну систему закупівель до закінчення строку подання
тендерних пропозицій;
(c) помилкове завантаження учасником в електронну систему
закупівель файлів з документами або інших файлів, які не передбачені
Тендерною документацією та/або не стосуються даної процедури
закупівлі, а також помилкове створення (в тому числі автоматичне) у
складі тендерної пропозиції учасника файлів, які не передбачені
Тендерною документацією, або створені внаслідок вчинення дій, що не
вимагалися Тендерною документацією – за умови, що тендерна
пропозиція відповідає усім іншим умовам Тендерної документації;
(d) помилкове завантаження файлу з документом тендерної
пропозиції у складі іншого файлу-архіву, ніж це передбачено
підпунктами (a) – (e) пункту 3.1.3 Тендерної документації – за умови,
що зазначені документи відповідають умовам Тендерної документації
та завантажені в електронну систему закупівель до закінчення строку
подання тендерних пропозицій;
(e) подання документів тендерної пропозиції з порушенням вимог
5.2.7 Тендерної документації (в тому числі подання кількох документів
тендерної пропозиції в одному файлі) – за умови, що зазначені
документи відповідають умовам Тендерної документації та завантажені
в електронну систему закупівель до закінчення строку подання
тендерних пропозицій;
(f) відсутність в окремому документі тендерної пропозиції
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реєстраційного індексу (номера), дати та/або іншого реквізиту,
передбаченого вимогами до оформлювання документів – за умови, що
відсутність такого реквізиту не впливає на зміст відповідного
документа і тендерної пропозиції в цілому;
(g) порушення вимог пунктів 5.2.8 – 5.2.10 Тендерної документації
під час складання (оформлення) і подання документів тендерної
пропозиції, а тому числі подання документа (документів) тендерної
пропозиції не у відповідному форматі даних електронного документа,
порушення вимог щодо підписання документа або засвідчення
відносіть копії документа, – за умови, що допущене порушення не
виливає на зміст документа тендерна пропозиція учасника;
(h) технічні помилки та описки, орфографічні, пунктуаційні,
лексичні, граматичні, інші помилки в словах, словосполученнях,
реченнях, текстах документів тендерної пропозиції – у разі якщо такі
помилки не впливають на зміст документа (наприклад: помилки у
написані слів і словосполучень, порушення правил правопису,
зазначення русизмів, сленгових слів і виразів або технічних помилок чи
описок);
(i) зазначення невірної назви документу, у разі якщо зміст такого
документу повністю відповідає вимогам Тендерної документації
(наприклад: замість гарантійного листа в довільній формі учасник
подав довідку відповідного змісту);
(j) зазначення неповної інформації в окремому документі або
подання неповного переліку документів – у разі якщо необхідна
інформація (в тому числі інформація, що повинна міститися у
відсутньому документі) повністю відображена в іншому документі
тендерної пропозиції, або міститься у відкритих єдиних державних
реєстрах, доступ до яких є вільним, або відкритих даних,
оприлюднених відповідно до законодавства України, або даних
(інформації, документів), які знаходяться у розпорядженні замовника
(наприклад: в інформації про учасника не зазначено код ЄДРПОУ,
проте ця інформація зазначена в іншому документі та міститься в ЄДР);
(k) відсутність посилання на документ, який фактично поданий у
учасником (наприклад, у реєстрі документів тендерної пропозиції
відсутнє посилання на документ, який фактично поданий у складі
тендерної пропозиції);
(l) зазначення невірних реквізитів документа, який поданий у складі
тендерної пропозиції, або невірних реквізитів правового акта чи
технічного документа, на який посилається учасник у тендерній
пропозиції (наприклад, зазначення невірної назви, реєстраційного
індексу (номера), дати, умовного позначення документа);
(m) подання у складі тендерної пропозиції не повного переліку
документів (в тому числі документів, які підтверджують повноваження
підписувача та інші обставини (факти) відповідно до умов Тендерної
документації) або подання таких документів з порушенням окремих
вимог Тендерної документації щодо змісту та форми цих документів –
за умови, що повноваження підписувача та/або інші обставини (факти)
відповідно до умов Тендерної документації можуть бути достовірно
підтверджені на підставі даних, які містяться у відкритих єдиних
державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або відкритих даних,
оприлюднених відповідно до законодавства України, або даних
(інформації, документів), які знаходяться у розпорядженні замовника;
(n) непідписання тендерної пропозиції (окремих документів
тендерної пропозиції) шляхом накладення ЕЦП/КЕП або накладення
ЕЦП/КЕП з
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3.4. Забезпечення
тендерної пропозиції
3.5. Умови повернення
чи неповернення
забезпечення тендерної
пропозиції
3.6. Строк, протягом
якого тендерні
пропозиції є дійсними

3.7. Кваліфікаційні
критерії до учасників
і вимоги, установлені
статтею 17 Закону

порушенням вимог Тендерної документації, – за умови підтвердження
особи користувача (учасника) під час розміщення тендерної пропозиції
(документів тендерної пропозиції) в електронній системі закупівель за
допомогою способів ідентифікації з високим та середнім рівнем довіри
згідно з пунктом 3 Порядку функціонування електронної системи
закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016
№ 166;
(o) інші технічні помилки та описки, що не впливають на зміст
тендерної пропозиції та окремих її документів, в тому числі допущені у
документах, які були видані третіми особами, зокрема, органами
державної влади, місцевого самоврядування, іншими суб’єктами
владних повноважень або суб’єктами господарювання (наприклад:
довідка уповноваженого органу державної влади видана з порушенням
встановленої форми або не містить печатки).
3.3.3. Рішення про віднесення допущеної учасником помилки до
формальної (несуттєвої) приймається тендерним комітетом виходячи з
принципів здійснення публічних закупівель, передбачених статтею 3
Закону, та змісту положень абзацу 3 частини третьої статті 22 Закону.
Не вважаються формальними (несуттєвими) допущені учасником
помилки, які:
(a) не були визнані формальними (несуттєвими) рішенням
тендерного комітету відповідно до цього пункту;
(b) мають суттєвий характер та/або впливають на зміст тендерної
пропозиції та окремих документів, поданих у її складі.
3.4.1. Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається.
3.5.1. Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається.

3.6.1. Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 120 днів з
дати розкриття тендерних пропозицій. До закінчення цього строку
замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії
тендерних пропозицій.
3.6.2. Учасник має право:
(a) відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним
забезпечення тендерної пропозиції;
(b) погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним
тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції.
3.7.1. Відповідно до пункту 2 частини другої статті 22 Закону
установлені замовником кваліфікаційні критерії (критерій) та
інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників
установленим кваліфікаційним критеріям (критерію) визначені в
Додатку 1.
3.7.2. Інформація про відповідність учасника кваліфікаційним
критеріям (критерію) зазначається учасником під час подання тендерної
пропозиції відповідно до частини першої статті 25 Закону шляхом
заповнення відповідних полів електронних форм (форми) в електронній
системі закупівель.
3.7.3. Документи, що підтверджують відповідність учасника
кваліфікаційним критеріям (критерію), оформлені згідно з Додатком 1
подаються учасником в окремому файлі (файлах), який завантажується
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3.8. Інформація про
технічні, якісні та
кількісні
характеристики
предмета закупівлі

в електронну систему закупівель (з урахуванням вимог пункту 3.1.3
Тендерної документації) під час подання тендерної пропозиції згідно з
частиною першою статті 25 Закону.
3.7.4. Згідно з пунктом 2 частини другої статті 22 Закону вимоги до
учасників, установлені згідно зі статтею 17 Закону, та інформація про
спосіб
підтвердження
відповідності
учасника
(переможця)
установленим вимогам визначені у Додатку 2.
3.7.5. Інформація про відповідність учасника вимогам, визначеним у
статті 17 Закону, зазначається учасником шляхом заповнення
відповідних полів електронних форм (форми) в електронній системі
закупівель під час подання тендерної пропозиції згідно з частиною
першою статті 25 Закону.
3.7.6. Документ (документи) з інформацією у довільній формі про
відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17
Закону, оформлені згідно з Додатком 2, подаються учасником в
окремому файлі (файлах), який завантажується в електронну систему
закупівель під час подання тендерної пропозиції згідно з частиною
першою статті 25 Закону.
3.7.7. 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
відповідно до вимог, наведених у Додатку 2.
3.7.8. Переможець торгів у строк, що не перевищує п'яти днів з дати
оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення
про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику
документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених
пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої та частиною другою статті 17
Закону, в електронному вигляді шляхом їх завантаження в електронну
систему закупівель у порядку та з дотриманням вимог, передбачених
Додатком 2.
3.8.1. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції
інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної
пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам
до предмета закупівлі, установленим замовником.
3.8.2. Вимоги до предмета закупівлі, в тому числі інформація про
технічні, якісні, кількісні та інші характеристики до предмета закупівлі,
зазначені у Додатку 3 з урахуванням пункту 3 частини другої статті 22
Закону.
3.8.3. Документи, що містять технічній опис предмета закупівлі, а
також підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника
необхідним технічним, якісним, кількісним та іншим характеристикам
предмета закупівлі, готуються / оформляються учасником відповідно до
вимог, неведених у Додатку 3 і подаються ним в окремому файлі
(файлах), який завантажується в електронну систему закупівель у
складі тендерної пропозиції відповідно до частини першої статті 25
Закону.
3.8.4. Документи, зазначені у пункті 3.8.3 цього Розділу, повинні
містити інформацію про застосування заходів із захисту довкілля згідно
з Додатком 3, а у випадах передбачених цим Додатком та іншими
умовами Тендерної документації – також зобов’язання учасника щодо
застосування таких заходів у разі укладення з ним договору про
закупівлю.
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3.9. Інформація про
субпідрядника
3.10. Унесення змін або
відкликання тендерної
пропозиції учасником

3.9.1. Інформація не вимагається, оскільки предметом закупівлі є
товар.
3.10.1. Учасник має право внести зміни до уже поданої тендерної
пропозиції або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення
строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції.
3.10.2. Зміни до тендерної пропозиції або рішення (заява) про
відкликання тендерної пропозиції можуть бути зроблені (враховуються)
в разі, якщо їх отримано електронною системою закупівель до
закінчення строку (терміну) подання тендерних пропозицій,
визначеного в оголошені про проведення відкритих торгів.
3.10.3. Зміни до тендерної пропозиції або рішення (заява) про її
відкликання подаються у порядку, встановленому Законом та умовами
Тендерної документації для подання тендерних пропозицій учасників з
урахуванням процедур (сценаріїв) і регламентів, визначених
адміністратором електронної системи закупівель та оператором
авторизованого електронного майданчика, через
функціонал
автоматизованого робочого місця учасника на авторизованому
електронному майданчику.
3.10.4. Зміни до тендерної пропозиції вносяться шляхом коригування
інформації про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення
замовником), іншої інформації, яка була внесена учасником до окремих
полів електронних форм в електронній системі закупівель, та/або
заміни (оновлення) завантажених раніше чи завантаження нових
файлів з документами, що вимагаються замовником у Тендерній
документації.
3.10.5. Змінена тендерна пропозиція повторно підписується учасником
шляхом накладення ЕЦП відповідно до умов Тендерної документації.

Розділ IV. Подання і розкриття тендерної пропозиції
4.1. Кінцевий строк
подання тендерної
пропозиції

4.2. Дата і час
розкриття тендерної
пропозиції

4.1.1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій із зазначенням
дати і часу його закінчення вказаний у пункті 13 оголошення про
проведення відкритих торгів, яке оприлюднене замовником на Вебпорталі Уповноваженого органу.
4.1.2. Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через
електронну систему закупівель відповідно до статті 25 Закону
відповідно до умов Тендерної документації.
4.1.3. Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до
реєстру.
4.1.4. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає
повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням
дати й часу.
4.1.5. Тендерні пропозиції, отримані електронною системою
закупівель після закінчення строку подання, не приймаються та
автоматично повертаються учасникам, які їх подали.
4.1.6. Документи (файли), завантажені учасником після закінчення
строку подання тендерних пропозицій, в тому числі учасником,
пропозиція якого за результатом оцінки визначена найбільш
економічно вигідною, не є частиною тендерної пропозиції, не належать
до її складу, та не розглядаються замовником відповідно до частини
четвертої статті 28 Закону.
4.2.1. Дата і час розкриття тендерних пропозицій визначаються
електронною системою закупівель автоматично та зазначаються в
оголошенні про проведення відкритих торгів.
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4.2.2. 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.
4.2.3. Під час розкриття тендерних пропозицій автоматично
розкривається вся інформація, зазначена в тендерних пропозиціях
учасників, і 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 і вимогам відповідно до статей 16 і 17
Закону.
4.2.4. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та
оприлюднюється електронною системою закупівель відповідно до
статті 27 Закону.
Розділ V. Оцінка тендерної пропозиції
5.1. Перелік критеріїв
і методика оцінки
тендерної пропозиції

5.1.1. Оцінка тендерних пропозицій здійснюють на основі єдиного
критерію – ціна тендерної пропозиції (з урахуванням усіх податків та
зборів, у тому числі ПДВ – у разі якщо учасник є платником ПДВ).
Питома вага критерію становить 100%.
5.1.2. Оцінка тендерних пропозицій проводить автоматично
електронною системою закупівель шляхом застосування електронного
аукціону. Електронний аукціон полягає в повторювальному процесі
пониження цін, який проходить у три етапи в інтерактивному режимі
реального часу в електронній системі закупівель. Електронний аукціон
проводиться відповідно до статті 29 Закону.
5.1.3. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного
аукціону зазначається в пункті 11 Оголошенні про проведенні
відкритих торгів, яке оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого
органу.
5.1.4. За результатами оцінки (електронного аукціону) електронна
система закупівель автоматично визначає найбільш економічно вигідну
тендерну пропозицію.
5.1.5.
У разі учасникам дозволяється подати тендерні пропозиції
стосовно окремих частин предмета закупівлі (лотів) згідно з умовами
Тендерної документації, оцінка тендерних пропозиції учасників
здійснюється електронною системою закупівель щодо кожного лоту
окремо.
5.1.6. 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.
5.1.7. 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. Цей строк може бути аргументовано продовжено
замовником до 20 робочих днів згідно із Законом.
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5.2. Інша інформація

5.1.8. 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.
5.1.9. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори
з питань внесення змін до змісту тендерної пропозиції.
5.1.10. За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції
замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення
про намір укласти договір згідно з Законом.
5.1.11. 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 будь-якої
недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів
процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого
учасника.
5.2.1. Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій, та
повинні дотримуватись вимог чинного законодавства України під час
підготовки та подання тендерних пропозицій. Тендерна пропозиція
повинна відповідати вимогам законодавства України, яке є чинним на
момент подання тендерної пропозиції.
5.2.2. Тендерна пропозиція учасника повинна відповідати вимогам
законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів у сфері
застосування санкцій та інших обмежувальних заходів економічного
характеру, не пов’язаних із санкціями, зокрема:
(a) Закону України “Про санкції” від 14.08.2014 № 1644-VII;
(b) Рішення РНБО України від 28.04.2017 “Про застосування
персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних
заходів (санкцій)”, введеного в дію Указом Президента України від
15.05.2017 № 133/2017;
(c) Рішення РНБО України від 15.03.2017 “Про невідкладні
додаткові заходи із протидії гібридним загрозам національній безпеці
України”, введеного в дію Указом Президента України від 15.03.2017
№ 62/2017;
(d) Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1147
“Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що
походять з Російської Федерації”;
(e) Постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 № 28 “Про
внесення змін до переліку товарів, заборонених до ввезення на митну
територію України, що походять з Російської Федерації”;
(f) Постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1035
“Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово
окупованої території на іншу територію України та/або з іншої
території України на тимчасово окуповану територію”;
(g) Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 99 “Про
затвердження Порядку переміщення товарів до району або з району
проведення антитерористичної операції”.
5.2.3. Порушення учасником законодавства України, в тому числі
вимог Закону, під час підготовки та подавання тендерної пропозиції, а
також невідповідність тендерної пропозиції вимогам законодавства
України, в тому числі законодавства про застосування санкцій та інших
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обмежувальних заходів, не пов’язаних із санкціями, є підставою для її
відхилення відповідно до пункту 4 частини першої статті 30 Закону.
5.2.4. Будь-яка інформація та будь-які документи, подання яких у
складі тендерної пропозиції не вимагається відповідно до умов
Тендерної документації, і які не передбачені пунктом 3.1.2 Тендерної
документації, але були зазначені та/або завантажені учасником під час
подання тендерної пропозиції, а також інформації та документи,
зазначені та/або завантажені учасником після закінчення строку
(терміну) подання тендерних пропозицій:
(a) не належать до документів тендерної пропозиції учасника і
вважаються такими, що не входять до її складу (змісту);
(b) не беруться до уваги замовником під час розгляду тендерної
пропозиції учасника на відповідність умовам (вимогам) Тендерної
документації, в тому числі технічним, якісним, кількісним та іншим
характеристикам предмета закупівлі;
(c) не враховуються замовником під час визначення відповідності
учасника встановленим кваліфікаційним критеріям (критерію) та іншим
вимогам, які встановлені у Тендерній документації.
5.2.5. Шляхом подання тендерної пропозиції учасник:
(a) підтверджує своє повне, безумовне та однозначне розуміння
змісту всіх без винятку умов і положень Тендерної документації,
включаючи умов і положень окремих Додатків, та заявляє про свою
повну, безумовну й беззастережну згоду з усіма умовами процедури
закупівлі та положеннями, що передбачені Тендерною документацією,
в тому числі:
(a.1) з вимогами інструкції з підготовки пропозицій, включаючи
перелік інформації та документів, які мають бути подані у складі
пропозиції, а також вимоги до їх складання, оформлення і подання;
(a.2) зі встановленими кваліфікаційними критеріями і вимогами до
учасників, а також вимогами щодо способу документального
підтвердження відповідності учасників установленим критеріям і
вимогам згідно із законодавством та умовами Тендерної документації;
(a.3) зі встановленими технічними, якісними, кількісними, іншими
характеристиками предмета закупівлі та вимогами щодо способу
документального
підтвердження
відповідності
пропозиції
встановленим
технічним,
якісним,
кількісним
та
іншим
характеристикам предмета закупівлі;
(a.4) з усіма витратами, пов’язаними з участю у торгах, в тому числі
з тими, що передбачені у Тендерній документації;
(a.5) з іншою (додатковою) інформацією та вимогами, зазначеними
замовником у Тендерній документації.
(b) підтверджує відсутність підстав для відмови в участі у
процедурі закупівлі та/або відхилення тендерної пропозиції учасника,
зазначених у статті 17 Закону, та гарантує, що уся інформація, наведена
(подана ним) у тендерній пропозиції є достовірною і відповідає
дійсності;
(c) підтверджує, що його тендерна пропозиція буде дійсною,
протягом терміну, визначеного у пункті 3.6.1 Тендерної документації;
(d) заявляє про цілковите дотримання вимог Закону України “Про
захист персональних даних” (а у разі якщо учасник є нерезидентом
України – відповідних вимог законодавства про захист персональних
даних країни реєстрації учасника) під час підготовки та подання
тендерної пропозиції , в частині отримання письмової згоди та дозволу
усіх фізичних осіб на обробку персональних даних, які зазначені
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учасником у тендерній пропозиції, а також в частині завчасного й
належного інформування цих фізичних осіб про використання та
обробку їх персональних даних з метою подання тендерної пропозиції.
(e) гарантує достовірність усіх документів тендерної пропозиції та
усіє інформації, що зазначена у тендерній пропозиції, в тому числі
інформації, яка передбачена підпунктами (a) – (d) пункту 5.2.5
Тендерної документації.
5.2.6. Відповідно до частини третьої статті 22 Закону учасник
повинен надати у складі тендерної пропозиції наступні документи:
(a) документом за формою № 1 згідно з Додатком 5 (з усіма
заповненими обов’язковими полями та реквізитами);
(b) документ у довільній формі, у якому учасник гарантує, що його
тендерна пропозиція відповідає вимогам пунктів 5.2.1 – 5.2.2 Тендерної
документації;
(c) документ у довільній формі, у якому учасник гарантує, що
протягом трьох останніх років до нього не були застосовані з боку
замовника оперативно-господарські санкції у вигляді відмови від
встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка
порушує зобов'язання згідно зі статтями 235 – 237 Господарського
кодексу України;
(d) документ у довільній формі, у якому учасник заявляє про свою
повну, безумовну й беззастережну згоду з усіма істотними та іншими
умовами договору про закупівлю згідно з проектом договору, який
наведено у Додатку 4, та зобов’язується укласти договір про закупівлю
в строк, що встановлений Законом, та на зазначених умовах відповідно
до Додатку 4;
5.2.7. Документи тендерної пропозиції створюються, оформляються і
підписуються (засвідчується) учасником відповідно до правил
організації діловодства, порядку роботи з електронними документами,
вимог до оформлювання документів та умовам Тендерної документації.
При цьому кожен документ тендерної пропозиції, який подається
учасником, повинен відповідати таким вимогам:
(a) містити усі необхідні (обов’язкові) реквізити відповідно до
законодавства та умов Тендерної документації, в тому числі
електронний підпис підписувача, прирівняний до власноручного
підпису відповідно до Закону України “Про електронний цифровий
підпис”;
(b) бути оформлений у відповідному форматі даних електронного
документа згідно з порядком роботи з електронними документами;
(c) міститися в окремому файлі відповідного формату даних
електронного документа, який завантажується в електронну систему
закупівель у складі файлу-архіву згідно з пунктом 3.1.3 Тендерної
документації.
5.2.8. Оригінали електронних документів, які подаються учасником у
складі тендерної пропозиції, а також переможцем процедури закупівлі,
повинні бути створені та оформлені відповідно до законодавства у
форматі даних електронного документа, який призначений для
створення текстових електронних документів.
5.2.9. Копії електронних документів, які подаються учасником у складі
тендерної пропозиції або переможцем процедури закупівлі, повинні
бути створені та оформлені відповідно до законодавства у форматі
даних електронного документа, який призначений для створення
фотоелектронних документів. При цьому копія документа (електронна
копія) створюється, оформляється і засвідчується відповідно до
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встановленого порядку роботи з електронними документами та повинна
містити додані відмітки про засвідчення вірності копії та інші елементи,
що застосовуються під час оформлення копій з паперовим носієм
інформації з дотриманням вимог до оформлювання документів. Копія
документа може створюватися шляхом сканування документа з
паперовим
носієм
інформації
або
шляхом
перетворення
(конвертування) електронного документа відповідно до вимог
законодавства.
5.2.10. У разі якщо електронний документ був складений (виданий
учаснику) третьою особою у файлі, відмінному від необхідного
формату даних електронного документа, учасник подає (завантажує в
електронну систему закупівель) файл (файли) з оригіналом
електронного документа у незмінного вигляді (його додатковий
примірник).
5.2.11. У разі якщо оригінал електронного документа, складений
(виданий учаснику) третьою особою, був розміщений (оприлюднений)
в установленому порядку на офіційних електронних ресурсах третьої
особи (офіційному веб-сайті), в тому числі у формі електронних даних,
учасник замість оригіналу такого документа, може подати замовнику
копію такого документа із зазначенням постійного посилання (адреси в
мережі Інтернет), за якою даний документ може бути вільно
переглянутий, перевірений або завантажений будь-яким користувачем
або документ у довільній формі, у якому зазначене таке постійне
посилання (адреса в мережі Інтернет).
5.2.12. У випадках, передбачених Тендерною документацією,
документи тендерної пропозиції повинні бути складені учасником за
формами, які передбачені Тендерною документацією у відповідних
Додатках. Зазначені документи складаються учасником з урахуванням
наступних особливостей:
(a) форма, яка передбачена відповідним Додатком, визначає
незмінний зміст документа (незмінювана інформація) та окремі поля
(обов’язкові реквізити), які заповнюються учасником шляхом внесення
у них відповідної інформації (даних) згідно з умовами Тендерної
документації;
(b) вимоги (вказівки) до заповнення окремих полів та інших
реквізитів форм документів визначається в Інструкції щодо заповнення
форм документів, яка наведена у Додатку 9;
(c) учасник не має права відступати від форм документів та
інструкції щодо їх заповнення, що передбачені відповідними
Додатками;
(d) недотримання учасником обов’язкових форм документів або їх
заповнення з порушенням визначених у Тендерній документації вимог
є порушенням умов Тендерної документації і має наслідком відхилення
тендерної пропозиції (за винятком випадків допущення формальних
(несуттєвих) помилок, які передбачені пунктами 3.3.1 – 3.3.3 Тендерної
документації).
5.2.13. Відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону,
виключно для підтвердження остаточної ціни тендерної пропозиції
переможця (в тому числі за одиницю товару) за результатами
електронного аукціону, з метою вичерпного виконання вимог частини
четвертої статті 36 Закону та недопущення обставин, передбачених
статтею 37 Закону, переможець процедури закупівлі у строк, що не
перевищує п'яти днів з дати оприлюднення на веб-порталі
Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір,

24
повинен надати замовнику електронний документ, складений за
Формою № 4 згідно з Додатком 8 (із заповненими усіма обов’язковими
полями та реквізитами), а також відповідні розрахунки та/або інші
підтверджуючі документи (у разі якщо подання таких розрахунків і
документів передбачено умовами Тендерної документації (у
відповідних Розділах або Додатках.
5.2.14. Документа (документи), передбачений пунктом 5.2.13 Тендерної
документації, складається, оформлюється та підписується переможцем
процедури закупівлі відповідно до вимог, які встановлені у Тендерній
документації для складання та подання документів тендерної
пропозиції.
5.2.15. Строк, передбачений у пункті 5.2.13 Тендерної документації,
може бути продовжений замовником, але не більше ніж на 10
календарних днів, за заявою (вимогою) переможця, яка подається
відповідно до частини першої статті 14 Закону.
5.2.16. У разі ненадання документа (документів), передбаченого
пунктом 5.2.13 Тендерної документації, переможець процедури
закупівлі вважається таким, що не виконав обов’язкових умов для
укладення договору та, відповідно, відмовився від укладення
(підписання) договору про закупівлю. Документ, передбачений
пунктом 5.2.13 Тендерної документації, вважається не поданий у разі,
якщо на момент спливу строку для його подання зазначений документ:
(a) відсутній в електронній системі закупівель (не завантажений
переможцем);
(b) не підписаний переможцем або підписаний з порушенням вимог
Закону України “Про електронний цифровий підпис” та/або умов
Тендерної документації (за винятком випадків допущення формальних
(несуттєвих) помилок, які передбачені пунктами 3.3.1 – 3.3.3 Тендерної
документації);
(c) не відповідає умовам Тендерної документації щодо складання,
оформлення і подання електронних документів, в тому числі вимогам
щодо файлів з електронними документами, які завантажуються в
електронну систему закупівель;
(d) не відповідає змісту тендерної пропозиції переможця процедури
закупівлі, крім умов, що стосуються первинної ціни тендерної
пропозиції (за винятком випадків допущення формальних (несуттєвих)
помилок, які передбачені пунктами 3.3.1 – 3.3.3 Тендерної
документації);
(e) не відповідає ціна тендерної пропозиції за результатами
аукціону переможця процедури закупівлі, яка зазначена в протоколі
розкриття тендерних пропозицій;
(f) містить невірну, недостовірну або спотворену інформацію, яка
не відповідає змісту тендерної пропозиції, в тому числі інформацію
щодо ціни тендерної пропозиції та ціни за одиницю товару, включаючи
випадки:
(f.1)зазначення ціни тендерної пропозиції (в тому числі ціни за
одиницю товару) без урахування податків і зборів (обов’язкових
платежів), які повинні бути враховані в ціні тендерної пропозиції згідно
із законодавством та умовами Тендерної документації, або врахування
таких податків і зборів (обов’язкових платежів) чи їх врахування з
порушенням податкового законодавства України;
(f.2)не зазначення ціни за одиницю товару або зазначення ціни з
нульовим показником, а також спотворення інформації про ціну
внаслідок умисного чи ненавмисного допущення арифметичних

25
помилок при обчисленні підсумкових вартісних показників та/або
загальної (підсумкової) ціни, яка не відповідає ціні за одиницю;
(f.3)зміни (спотворення) технічних, якісних, кількісних чи будь-яких
інших характеристик предмета закупівлі, які були зазначені у тендерній
пропозиції переможця процедури закупівлі, в тому числі зміна
торговельних марок, моделей, виробників, місць походження товарів
(продукції), зменшення кількісних показників тощо.
5.2.17. Учасник відповідає за одержання будь-яких і всіх необхідних
дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних)
та інших документів, необхідних для провадження діяльності щодо
предмета закупівлі та пов’язаних з поданням тендерної пропозиції, і
самостійно несе всі витрати на їх отримання.
5.2.18. Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з участю у
торгах. До витрат, пов’язаних з участю у торгах, належать грошові та
інші матеріальні витрати, які понесені або можуть бути понесені
учасником у зв’язку з підготовкою і поданням тендерної пропозиції або
переможцем процедури закупівлі у зв’язку з поданням документів або
прийняттям додаткових зобов’язань відповідно до Закону та/або
Тендерної документації, в тому числі, але не виключно:
(a) витрати на підготовку, оформлення і подання тендерної
пропозиції, в тому числі плата за подання тендерної пропозиції через
авторизований електронний майданчик;
(b) витрати на підготовку, отримання і подання документів та
інформації для участі у торгах (у тому числі складання (оформлення),
друк, копіювання, сканування документів та інформації, а також їх
отримання від третіх осіб або з відповідних реєстрів);
(c) витрати
на
виготовлення
(придбання),
перевезення
(пересилання) і надання зразків продукції у випадках, передбачених
Тендерною документацією;
(d) витрати на підготовку та укладення (підписання) договору про
закупівлю;
(e) транспортні, кур’єрські та поштові витрати, витрати на зв’язок і
передачу даних, витрати на відрядження;
(f) витрати, пов’язані з оформленням і наданням забезпечення
тендерної пропозиції та/або забезпечення виконання договору
(включаючи відсотки і комісії);
(g) витрати на отримання дозволів і ліцензій;
(h) витрати, які учасник або переможець процедури закупівлі
добровільно приймає на себе у зв’язку з підготовкою, поданням
тендерної пропозиції, інших документів, підготовкою, укладенням
(підписанням) та виконанням договору про закупівлю;
(i) витрати на оплату технічних, інформаційних, консультаційних,
юридичних, аудиторських, адміністративних та інших послуг третіх
осіб (в тому числі органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, інших суб’єктів владних повноважень, нотаріусів,
банків, підприємств, установ, організацій);
(j) витрати, пов’язанні з оскарженням закупівлі, в тому числі
внесення плати за подання скарги.
5.2.19. Будь-які витрати, пов’язані з участю у торгах, замовником не
відшкодовуються (в тому числі у випадку відміни торгів, визнання
торгів такими, що не відбулися, дострокового припинення (розірвання)
договору про закупівлю).
5.2.20. Ціна тендерної пропозиції визначається (розраховується)
учасником самостійно відповідно до чинного законодавства про ціни та
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ціноутворення, спеціального законодавства, яке регулює діяльність,
пов’язану з предметом закупівлі. Ціна тендерної пропозиції повинна
відповідати методиці розрахунку ціни, яка передбачена Тендерною
документацією (якщо така методика передбачена у відповідному
Розділі або Додатку Тендерної документації).
5.2.21. Інформація про початкову ціну тендерної пропозиції,
розраховану відповідно до пункту 5.2.20 Тендерної документації,
зазначається учасником у відповідному полі (полях) електронної форми
в електронній системи закупівель при поданні електронного документа
з тендерною пропозицією згідно з частиною першою статті 25 Закону.
Під час подання тендерної пропозиції замовник не вимагає від
учасників надання (завантаження) документів з розрахунками цін
та/або окремих її елементів.
5.2.22. Відсутність будь-яких звернень за роз’ясненнями щодо
тендерної документації з боку учасника процедури закупівлі, які подав
(подає) тендерну пропозицію, означає, що учасник повністю
усвідомлює зміст Тендерної документації, а усі умови та вимоги, які
викладені в Тендерній документації, є зрозумілими для нього без будьяких застережень.
5.2.23. Особа, яка має намір прийняти участь у торгах, вважає окремі
умови (положення) Тендерної документації такими, що суперечать
законодавству, обмежують конкуренцію або призводять до
дискримінації, така особа може:
(a) звертатись до замовника із пропозицією/вимогою щодо внесення
змін до тендерної документації у порядку статті 23 Закону або
(b) оскаржити положення тендерної документації в порядку статті
18 Закону.
5.2.24. Учасник, який подав тендерну пропозицію і не відкликав її в
установленому порядку, вважається таким, що у повному обсязі, без
будь-яких умов і застережень погодився з усіма без винятку умовами та
положеннями, які передбачені Тендерною документацією і Додатками
до неї, у редакції, що є чинною на момент закінчення строку подання
тендерних пропозицій.
5.2.25. Неспроможність подати всю інформацію, що вимагається
Тендерною документацією, або подання тендерної пропозиції, яка не
відповідає всім умовам Тендерної документації, відноситься на
безумовний ризик учасника та має наслідком відхилення такої
тендерної пропозиції.
5.2.26. Документи та інформація (дані), що не передбачені
законодавством України для юридичних або фізичних осіб, у тому
числі фізичних осіб – підприємців, а також документи та інформація
(дані), що не передбачені для учасників-нерезидентів законодавством
країни реєстрації, не подаються ними у складі тендерної пропозиції, а
відсутність таких документів, інформації (даних) у складі тендерної
пропозиції відповідного учасника не може бути підставою для її
відхилення.
5.2.27. У випадках, передбачених пунктом 5.2.26 Тендерної
документації, а також у разі неможливості відповідно до законодавства
України або законодавства країни-реєстрації учасника-нерезидента
отримати та/або подати (зазначити) будь-який документ та/або
інформацію (дані), що вимагається умовами Тендерної документації,
учасник, в тому числі учасник-нерезидент, повинен надати у складі
тендерної пропозиції (або замість документа, який не може бути
поданий) лист-пояснення у довільній формі із зазначенням правових
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підстав для ненадання (неможливості надання) окремих документів,
інформації (даних) з посиланням на відповідну норму законодавства
України або законодавства країни реєстрації учасника-нерезидента.
5.2.28. Учасник-нерезидент
для
виконання
вимог
Тендерної
документації, подає у складі тендерної пропозиції документи,
інформацію (дані), передбачені законодавством країни реєстрації, які є
аналогічними (еквівалентними) документам, інформації (даним), що
вимагаються замовником (з урахуванням пунктів 5.2.26, 5.2.27
Тендерної документації). При цьому:
(a) документи, які подаються учасником-нерезидентом відповідно
до законодавства країни-реєстрації, повинні бути перекладені на
українську мову, легалізовані органами Міністерства закордонних
справ України або апостильовані в установленому порядку (подання
документів без легалізації та/або апостилю можливе, якщо це
передбачено у відповідному міжнародному договорі України, згода на
обов’язковість якого надана Верховною Радою України;
(b) документи та інформація (дані), які подаються (зазначаються)
учасником-нерезидентом відповідно до законодавства країниреєстрації, повинні додатково супроводжуватися листом- поясненням у
довільній формі з обґрунтуванням аналогічності (еквівалентності)
зазначених документів, інформації (даних) з посиланням на відповідні
норми законодавства України та/або законодавства країни реєстрації
учасника-нерезидента.
5.2.29. Учасник-нерезидент
для
виконання вимог
Тендерної
документації щодо підписання тендерної пропозиції (документів
тендерної пропозиції) може використовувати удосконалений або
кваліфікований електронний підпис, отриманий відповідно до
законодавства країни реєстрації учасника-нерезидента. При цьому
учасник-нерезидент повинен подати у складі тендерної пропозиції
документ або інформацію у довільній формі із посиланням (адресою в
мережі Інтернет) на відповідний онлайн-сервіс для перевірки
відповідного електронного підпису та/або цілісності підписаних даних.
5.2.30. Учасник – нерезидент, який не має можливості отримати ЕЦП
відповідно до законодавства України та/або удосконалений
(кваліфікований) електронний підпис відповідно до законодавства
країни реєстрації, може подати (завантажити) тендерну пропозиції
та/або окремі документи без накладеного ЕЦП (удосконаленого або
кваліфікованого електронного підпису). У випадах, передбачених цим
пунктом, учасник (або переможець процедури закупівлі) повинен
додаткового надати у складі тендерної документації (або разом з
документами, які подаються переможцем процедури закупівлі
відповідно до Тендерної документації) лист-пояснення у довільній
формі із зазначенням фактичних обставин та правових підстав
неможливості виконання відповідних вимог Тендерної документації з
посиланням на норми законодавства України або законодавства країни
реєстрації учасника-нерезидента.
5.2.31. ЕЦП/КЕП який використовується (накладається) учасником для
підписання тендерної пропозиції та/або окремих електронних
документів тендерної пропозиції повинен відповідати наступним
вимогам:
(a) ЕЦП/КЕП і цілісність пов’язаних з ним даних підтверджено
(може бути підтверджено та/або перевірено) з використанням
посиленого сертифіката відкритого ключа підписувача за допомогою
засобів електронної системи закупівель, включаючи функціонал
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авторизованого електронного майданчика, та/або надійних засобів
електронного цифрового підпису, в тому числі онлайн-сервісів на
офіційному
веб-сайті
відповідного
АЦСК
(наприклад,
https://ca.informjust.ua/verify)
або
на
веб-сайті
Центрального
засвідчувального органу. Учасник-нерезидент може використовувати
удосконалений або кваліфікований електронний підпис, отриманий
відповідно до законодавства країни реєстрації учасника-нерезидента;
(b) у посиленому сертифікаті відкритого ключа підписувача
зазначені ідентифікаційні дані учасники, який подав (подає) тендерну
пропозицію – найменування і код ЄДРПОУ учасника – юридичної
особи або прізвище, ім’я, по батькові (або ініціали)) та РНОКПП
учасника –фізичної особи;
(c) у посиленому сертифікаті відкритого ключа зазначено
ідентифікаційні дані підписувача – посада (за наявності), прізвище,
ім’я, по батькові (або ініціали)) та РНОКПП:
(c.1) службової (посадової) особою учасника, повноваження якої на
підписання тендерної пропозиції підтверджено документально згідно з
умовами Тендерної документації, або
(c.2) фізичною особою, яка є учасником.
5.2.32. Під час створення та підписання електронних документів
тендерної пропозиції (оригіналів або копій), з метою належного
виконання вимог законодавства і Тендерної документації учасникам
рекомендується:
(a) використовувати надійні засоби електронного цифрового
підпису – програмні засобі відповідного АЦСК (наприклад, ПК “ІІТ
Користувач ЦСК-1 чи інші аналогічні) або відповідні онлайн-сервіси на
офіційних веб-сайтах Центрального засвідчувального органу чи АЦСК
(наприклад, https://ca.informjust.ua/sign або інший аналогічний);
(b) підписувати електронний документ без зміни розширення файлу
відповідного формату даних електронного документа;
(c) підписувати електронний документ з накладенням ЕЦП/КЕП в
окремому (зовнішньому) файлі (контейнері), який в результаті
підписання додається до файлу з електронним документом, який
підписується.
5.2.33. Використання електронної печатки учасника для подання і
підписання тендерної пропозиції та/або окремих документів тендерної
пропозиції не вимагається. Учасник має право використовувати
електронну печатку разом з ЕЦП/КЕП підписувача. Використання
учасником електронної печатки замість ЕЦП/КЕП підписувача не
допускається і вважається порушенням умов Тендерної документації.
5.2.34. Файл з електронним документом, який завантажується в
електронну систему закупівель учасником або переможцем повинен
відповідати наступним вимогам:
(a) файл
повинен
бути
доступний
для
вільного
завантаження/зчитування, перевірки, відкриття і перегляду даних, що
містяться у файлі, у формі, яка придатна для сприймання людиною з
використанням відповідних електронних (програмних) засобів;
(b) файл не може містити:
(b.1) будь-яких обмежень для вільного завантаження/зчитування,
перевірки, відкриття і перегляду даних файлу та його вмісту (даних), в
тому числі шляхом встановлення паролей або шифрування файлу
(даних) у будь-який спосіб (в тому числі з використанням засобів
електронного цифрового підпису чи засобів криптографічного захисту
інформації) або інших обмежень для вільного перегляду;
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5.3. Відхилення
тендерних пропозицій

(b.2) пошкоджень структури та/або вмісту, порушення цілісності
даних, спотворення змісту (даних, зображень) документа, в тому числі
шляхом підробки;
(b.3) комп’ютерних вірусів, інших зловмисних (шкідливих) програм,
в тому числі програм, які здатні до самовідтворення та/або можуть
порушити роботу комп’ютерної системи чи окремих програмних
засобів та/або зумовити порушення політики безпеки та захисту
інформації;
(c) ім’я файлу повинна містити фіксоване розширення імені файлу у
вигляді послідовність символів, що однозначно характеризує
відповідний формат даних електронного документа;
(d) ім’я файлу може виконуватися без дотримання вимог щодо
найменування файлів, які визначені порядком роботи з електронними
документами.
5.2.35. У разі якщо інформація та/або документи завантажені учасником
в електронну систему закупівель у файлі (файлах), який пошкоджено,
або містить паролі, або шифрування даних (в тому числі з
використанням засобів електронного цифрового підпису), або з інших
причин не може бути вільно зчитаний / переглянутий з використанням
відповідних електронних засобів, зазначені документи та інформація
вважаються таким, що не відповідають умовам Тендерної документації.
5.2.36. Шляхом підписання і подання тендерної пропозиції відповідно
до вимог Закону та умов Тендерної документації, учасник, який є
фізичною особою, або службова (посадова) особа учасника, яка
підписала тендерну пропозицію від імені учасника, надає згоду на
обробку всіх свої персональних даних, які зазначені у тендерній
пропозиції, відповідно до Закону України “Про захист персональних
даних” необмеженим колом осіб, а також надає згоду на оприлюднення
цих персональних даних в електронній системі закупівлі та пов’язаних
з нею електронних ресурсах.
5.2.37. Шляхом подання тендерної пропозиції учасник гарантує
дотримання вимог Закону України “Про захист персональних даних” в
частині отримання письмової згоди та дозволу усіх фізичних осіб на
обробку персональних даних, які зазначені учасником у тендерній
пропозиції, а також в частині завчасного й належного інформування
цих фізичних осіб про використання та обробку їх персональних даних
з метою подання тендерної пропозиції.
5.2.38. У разі якщо фізична особа надала учаснику згоду на обробку її
персональних даних, в тому числі шляхом їх зазначення у відповідному
документі тендерної пропозиції, або відмовила у наданні такої згоди,
учасник вказує про це в окремому документі (листі-поясненні), який
подається у складі тендерної пропозиції у довільній формі. У цих
випадках відповідні документи (інформація), подаються учасником
після знеособлення персональних даних, тобто з вилученими
(прихованими) відомостями, які дають змогу прямо чи опосередковано
ідентифікувати фізичну особу, яка не надала згоду на обробку
персональних даних.
5.3.1. Відповідно до частини першої статті 30 Закону тендерна
пропозиція відхиляється замовником у разі якщо:
(a) учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим
статтею 16 Закону;
(b) учасник не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке
забезпечення вимагалося замовником;
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(c) переможець відмовився від підписання договору про закупівлю
відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору
про закупівлю;
(d) переможець не надав документи, що підтверджують відсутність
підстав, передбачених статтею 17 Закону;
(e) наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині сьомій статті 28
Закону;
(f) тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної
документації.
5.3.2. Інформація про відхилення тендерної пропозиції протягом
одного дня з дня прийняття рішення оприлюднюється в електронній
системі закупівель і автоматично надсилається через електронну
систему закупівель учаснику/переможцю, тендерна пропозиція якого
відхилена.
Розділ VI. Результати торгів та укладання договору про закупівлю
6.1.1. Замовник відміняє торги в разі:
6.1. Відміна
(a) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і
замовником торгів
чи визнання їх такими, послуг;
(b) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені
що не відбулися
порушення законодавства з питань публічних закупівель;
(c) порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення
процедури закупівлі та повідомлення про намір укласти договір,
передбачених Законом;
(d) подання для участі в них менше двох тендерних пропозицій, а в
разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками
- менше трьох пропозицій;
(e) допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій, а в разі
здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками менше трьох пропозицій;
(f) відхилення всіх тендерних пропозицій згідно із Законом.
6.1.2. Торги може бути відмінено частково (за лотом).
6.1.3. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися,
у разі:
(a) якщо ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції
перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
(b) якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок
непереборної сили;
(c) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і
послуг.
6.1.4. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися
частково (за лотом).
6.1.5. 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.
6.2.1. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, якого
6.2. Строк укладання
визнано переможцем торгів, протягом строку дії його пропозиції не
договору
пізніше ніж через двадцять днів з дня прийняття рішення про намір
укласти договір про закупівлю відповідно до вимог Тендерної
документації, в тому числі проекту договору про закупівлі, наведеного
у Додатку 4, та пропозиції учасника-переможця процедури закупівлі.
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6.2.2. У разі якщо учасникам дозволяється подати тендерні пропозиції
стосовно окремих частин предмета закупівлі (лотів) згідно з умовами
Тендерної документації, договір про закупівлю укладається окремо
щодо кожного лоту.
6.2.3. 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.
6.2.4. До укладення договору про закупівлю переможець процедури
закупівлі повинен:
(a) виконати вимоги, передбачені підпунктами 5.2.13 – 5.2.16
Тендерної документації;
(b) надати замовнику забезпечення виконання договору про
закупівлю відповідно до пункту 6.6 Тендерної документації (у разі
якщо таке забезпечення вимагається згідно з умовами Тендерній
документації);
(c) надати замовнику інші гарантії та документальне підтвердження
можливості (спроможності) виконання договору про закупівлю згідно з
вимогами, зазначеними у Тендерної документації та відповідних
Додатках (у разі якщо такі гарантії або документи (документальне
підтвердження) вимагаються згідно з умовами Тендерної документації,
в тому числі умовами окремих Додатків;
(d) надати замовнику документи, що підтверджують відповідно до
законодавства повноваження переможця (його представника) на
підписання (укладення) договору про закупівлю, а саме:
(d.1) документ (документів), які відповідно до чинного законодавства
України або законодавством країни реєстрації переможця-нерезидента
підтверджують право діяти від імені переможця-юридичної особи, в
тому числі підписувати (укладати) договір;
(d.2) копію документа, що відповідно до законодавства України
посвідчує особу представника переможця, який підписує (укладає)
договір про закупівлю та/або фізичної особи, яка є переможцем
процедури закупівлі;
(e) надати замовнику дозвіл або ліцензію (документально
підтверджену інформацію про наявність дозволу або ліцензії) на
провадження господарської діяльності, пов’язаної з предметом
закупівлі, з урахуванням вимог законів України “Про ліцензування
видів господарської діяльності”, “Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності” та “Про Перелік документів дозвільного
характеру у сфері господарської діяльності”– у разі якщо отримання
відповідного дозволу або ліцензії на провадження такого виду
діяльності передбачено законодавством.
6.2.5. У разі невиконання вимог, передбачених підпунктами (a) – (e)
пункту 6.2.4 Тендерної документації, переможець процедури закупівлі
вважається таким, що відмовився від укладення (підписання) договору
про закупівлю.
6.2.6. У разі якщо документи (інформація), що передбачені
підпунктами (c) – (e) пункту 6.2.4 Тендерної документації, були подані
у складі тендерної пропозиції до закінчення строку її подання, учасникпереможець процедури закупівлі не зобов'язаний повторно подавати ці
документи (інформацію) згідно з пунктом 6.2.4 Тендерної
документації. На такого переможця не поширюються вимоги пункту
6.2.4 Тендерної документації в частині надання відповідних документів
(інформації), за умови, що вказані документи (інформації) відповідають
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усім іншим вимогам Тендерної документації.
6.2.7.
Документи, передбачені підпунктами (c) – (e) пункту 6.2.4
Тендерної документації подаються замовнику переможцем процедури
закупівлі до закінчення передбаченого Законом строку для укладення
договору про закупівлю в електронній формі через електронну систему
закупівель (з накладеним ЕЦП підписувача) або у паперовій формі за
місцезнаходженням замовника (з власноручним підписом підписувача).
6.2.8. Договір про закупівлю укладається в письмовій формі
відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського
кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом.
6.3.1. Проект договору про закупівлю наведено у Додатку 4 до
6.3. Проект договору
про закупівлю
Тендерної документації. Зміна будь-яких умов проекту договору про
закупівлю допускається лише шляхом внесення змін до Тендерної
документації згідно зі статтею 23 Закону.
6.3.2. У разі якщо фізична або юридична особа, яка має намір подати
тендерну пропозицію, не погоджується з проектом договору про
закупівлю, який передбачений у Додатку 4, або має пропозиції стосовно
внесення змін до проекту договору про закупівлю, така особа може
звернутись до замовника зі зверненням / вимогою щодо внесення змін
до тендерної документації в порядку статті 23 Закону, або оскаржити
відповідні положення Тендерної документації до органу оскарження в
порядку статті 18 Закону.
6.3.3. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від умов,
передбачених у Додатку 4, інших умов Тендерної документації, а також
від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі.
6.4.1. Відповідно до частини першої статті 638 Цивільного кодексу
6.4. Істотні умови, що
України, статті 180 Господарського кодексу України істотними
обов’язково
умовами договору про закупівлю є:
включаються до
(a) предмет договору про закупівлю, в тому числі технічні, якісні та
договору про закупівлю
кількісні характеристики предмета закупівлі;
(b) ціна, в тому числі ціна за одиницю товару, а також сума,
визначена в договорі про закупівлю відповідно до ціни тендерної
пропозиції переможця за результатами аукціону;
(c) строк дії договору про закупівлю та строк виконання зобов'язань
щодо передання товару (виконання робіт, надання послуг);
(d) умови договору про закупівлю, які визначені істотними для
даного виду договорів згідно із законодавством;
(e) інші умови, визначені замовником як істотні у Додатку 4 або
будуть визначені такими на вимогу (за заявою) учасника-переможця
процедури закупівлі, яка може бути подана ним у складі тендерної
пропозиції. У заяві учасник може додатково зазначити положення
договору про закупівлю (з посиланням на відповідні розділи, пункти,
підпункти), які він вважає за необхідне визначити як істотні умови
договору. За відсутності такої заяви у складі тендерної пропозиції
переможця процедури закупівлі, останній вважається таким, що
погодився на визначення істотними умовами договору лише тих умов,
які зазначені як істотні у Додатку 4.
6.4.2. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися
після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному
обсязі, крім випадків, встановлених частиною четвертою статті 36
Закону та в порядку, передбаченому договором про закупівлю (з
урахуванням типу предмета закупівлі) лише у випадку:
6.4.3. Враховуючи положення статті 651 Цивільного кодексу України
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6.5. Дії замовника при
відмові переможця
торгів підписати
договір про закупівлю
6.6. Забезпечення
виконання договору
про закупівлю

та статті 188 Господарського кодексу України, у випадку зміни умов
договору про закупівлю, які не є істотними для даного договору,
сторони керуються Цивільним і Господарським кодексами України, а
також умовами самого договору про закупівлю.
6.5.1. 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.
6.6.1. Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається.

Додаток 1
до Тендерної документації
КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ДО УЧАСНИКІВ
Розділ 1. Загальна положення
1.1.1.
Відповідно до пункту 2 частини другої статті 22 Закону та
1.1. Кваліфікаційні
критерії, що встановлені пункту 3.5 Тендерної документації цей Додаток визначає встановлені
замовником згідно з статтею 16 Закону кваліфікаційні критерії
замовником
(критерій) та інформацію про спосіб підтвердження відповідності
учасників установленим кваліфікаційним критеріям (критерію).
1.1.2.
Кожен учасник повинен подати у складі своєї тендерної
пропозиції документи, які підтверджують його відповідність
кваліфікаційним критеріям згідно з цим Додатком
1.1.3.
Перелік установлених замовником кваліфікаційних критеріїв і
перелік документів, які підтверджують відповідність учасника цим
критеріям, неведені у відповідних розділах цього Додатку.
1.1.4.
Згідно з частиною другою статті 16 Закону, замовником
встановлено наступні кваліфікаційні критерії до учасників:
(a) наявність документально підтвердженого досвіду виконання
аналогічного договору
Розділ 2. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного
договору
2.1. Зміст
кваліфікаційного
критерію

2.2. Документальне
підтвердження
відповідності

2.1.1. Учасник повинен мати документально підтверджений досвід
виконання неменше ніж одного аналогічного договору, який
відповідає наступним вимогам:
(a) аналогічний договір повинен бути укладений та виконаний не
раніше 01 січня 2015 року;
(b) аналогічним договором вважається договір, предметом якого є
купівля-продаж або постачання лікарських засобів;
(c) учасник повинен виступати у якості продавця (постачальника)
за аналогічним договором, незалежно від статусу замовника та
джерела фінансування відповідних робіт/послуг;
(d) аналогічний договір повинен бути виконаний учасником у
повному обсязі (на день подання тендерної пропозиції) та належним
чином – без будь-яких порушень чинного законодавства та умов
договору.
2.2.1.
Для
документального
підтвердження
відповідності
кваліфікаційному
критерію
щодо
наявності
документально
підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору у складі
тендерної пропозиції учасника повинні бути подані наступні
документи:
(a) інформаційна довідка про виконання аналогічного договору
(за Формою № 2 згідно з Додатком 6) із зазначенням відомостей про
виконаний учасником аналогічний договір. В інформаційній довідці,
передбаченій цим підпунктом, учасник повинен зазначити інформацію
щодо виконання ним не менше одного аналогічного договору;
(b) копія аналогічного договору, який зазначений учасником в
інформаційній довідці про виконання аналогічного договору (підпункт
(a) пункту 2.2.1);
(c) копія рекомендаційного листа (відгуку, іншого документа)
контрагента (замовника) за аналогічним договором, що зазначений
учасником в інформаційній довідці про виконання аналогічного
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договору (підпункт (a) пункту 2.2.1), який повинен містити
інформацію про належне учасником відповідного аналогічного
договору;
(d) копія підписаного сторонами документа (документів), що
засвідчує приймання замовником товару (частини товару) за
аналогічним договором, який зазначений учасником в інформаційній
довідці (підпункт (a) пункту 2.2.1) зокрема, копія видаткової накладної
(накладних), акту приймання-передачі товару або іншого первинного
документа, який відповідно до законодавства, містить інформацію про
господарську операцію з передавання товару.
2.2.2. Усі документи, передбачені підпунктами (b) – (d) пункту 2.2.1
цього Додатку, повинні бути подані принаймні щодо одного
аналогічного договору, інформація про який наведена учасником в
інформаційній довідці про виконання аналогічного договору (підпункт
(a) пункту 2.2.1).

Додаток 2
до Тендерної документації
ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ
згідно зі статтею 17 Закону України “Про публічні закупівлі”
Розділ 1. Загальна положення
1.1.1. Відповідно до пункту 2 частини другої статті 22 Закону та
пункту 3.5 Тендерної документації цей Додаток містить вимоги до
учасників, які встановлені статтею 17 Закону, та визначає інформацію
про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим
вимогам.
1.2. Вимоги, установлені 1.2.1. Учасник повинен відповідати вимогам щодо відсутності підстав
для відмови в участі у процедурі закупівлі, які встановлені пунктами 1
згідно зі статтею 17
– 10 частини першої та частиною другою статті 17 Закону, а саме:
Закону
(a) учасник не пропонує (не пропонував), не надає (не надавав)
і не погоджується (не погоджувався) надати 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 (п. 1 ч. 1
ст. 17 Закону);
(b) відомості про учасника, який є юридичною особою, не внесено
до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або
пов’язані з корупцією правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 17 Закону);
(c) службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено
учасником представляти його інтереси під час проведення процедури
закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно
із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель
корупційного правопорушення (п. 3 ч. 1 ст. 17 Закону);
(d) учасник, який є суб’єктом господарювання, 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) (п. 4 ч. 1 ст. 17 Закону);
(e) фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин,
учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не
погашено у встановленому законом порядку (п. 5 ч. 1 ст. 17 Закону);
(f) службова (посадова) особа учасника, яка підписала тендерну
пропозицію, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих
мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому
законом порядку (п. 6 ч. 1 ст. 17 Закону);
(g) учасник не є пов'язаною особою з іншими учасниками
процедури закупівлі та/або з членом (членами) тендерного комітету,
уповноваженою особою (особами) замовника (п. 7 ч. 1 ст. 17 Закону);
(h) учасник не визнаний у встановленому законом порядку
банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура (п. 8
ч. 1 ст. 17 Закону);
1.1. Загальна вимоги
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(i) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб
– підприємців та громадських формувань наявна інформація,
передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань”, щодо учасника, який є юридичною (п. 9 ч. 1
ст. 17 Закону);
(j) учасник, який є юридичною особою, має антикорупційну
програму та уповноваженого з реалізації антикорупційної програми (у
разі якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт
дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень) (п. 10 ч. 1 ст. 17 Закону);
(k) учасник не повинен мати заборгованості із сплати податків і
зборів (обов'язкових платежів) (ч. 2 ст. 17 Закону).
1.3. Застосування вимог, 1.3.1. Вимоги, передбачені підпунктами (a) – (j) пункту 1.2.1 цього
передбачених статтею 17 Додатку застосовуються до учасників в обов’язковому порядку. У разі
невідповідності учасника зазначеним вимогам замовник зобов’язаний
Закону до учасників
відхилити його тендерну пропозицію, з урахуванням того, що
(a) вимоги, передбачені підпунктами (b), (i) та (j) пункту 1.2.1 цього
Додатку (щодо відсутності підстав, установлених пунктами 2, 9 і 10
частини першої статті 17 Закону) застосовуються виключно до
учасників, які є юридичними особами;
(b) вимога, передбачена підпунктом (e) пункту 1.2.1 цього Додатку
(щодо відсутності підстав, установлених пунктом 6 частини першої
статті 17 Закону) застосовується виключно до учасників, які є
фізичними особами;
(c) вимога, передбачена (i) пункту 1.2.1 цього Додатку (щодо
відсутності підстав, установлених підпунктом 9 частини першої статті
17 Закону) не застосовується до учасників – юридичних осіб:
(c.1) які належать до громадських формувань, адвокатських
об'єднань, торгово-промислових палат, об'єднань співвласників
багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів,
органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та
комунальних підприємств, установ, організацій;
(c.2) засновниками яких є виключно фізичні особи, які є
бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи;
(c.3) які є нерезидентами та інформація про яких відсутня у ЄДР.
(d) вимога, передбачена (j) пункту 1.2.1 цього Додатку (щодо
відсутності підстав, установлених підпунктом 10 частини першої статті
17 Закону) не застосовується до учасників, якщо вартість закупівлі
товару (товарів), послуги (послуг) або робіт є меншою ніж 20 мільйонів
гривень;
1.3.2. Вимога, передбачена підпунктом (k) пункту 1.2.1 цього Додатку
застосовуються до учасника за рішенням замовника, який, керуючись
принципами здійснення публічних закупівель, передбачених статтею 3
Закону, може прийняти рішення:
(a) про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та
відхилення його тендерної пропозицію у разі, якщо учасник має
заборгованість зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), або
(b) про незастосування в обґрунтованих випадках частини другої
статті 17 Закону до учасника, який має заборгованість зі сплати
податків і зборів (обов'язкових платежів).
Розділ 2. Подання учасниками інформації про відсутність підстав, визначених у частинах
першій і другій статті 17 Закону
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2.1.1. Відповідно до абзацу першого частини третьої статті 17 Закону
інформація про відсутність підстав, визначених у частинах першій і
другій цієї статті, надається учасником у довільній формі шляхом:
(a) заповнення (відзначення) відповідного поля електронної форми
в електронній системі закупівель згідно з частиною першою статті 25
Закону, а також
(b) подання у складі тендерної пропозиції відповідної інформації,
згідно з пунктом 2.2 цього Додатку.
2.1.2. Згідно із абзацом третім частини третьої статті 17 Закону
замовник не вимагає від учасників документів, що підтверджують
відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 7 частини першої цієї
статті.
2.1.3. Згідно із абзацом першим частини третьої статті 17 Закону
замовник не вимагає документального підтвердження інформації, що
міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є
вільним. Беручи до уваги інформацію про перелік відкритих єдиних
державних реєстрів, доступ до яких є вільним (листи
Мінекономрозвитку України від 15.01.2016 № 3302-06/906-06
19.01.2017 № 3302-06/1654-06, від 17.02.2017 № 3302-06/5397-06), яка
оприлюднена веб-порталі Уповноваженого органу, замовник не
вимагає документального підтвердження інформації про відсутність
підстав, передбачених пунктами 3, 8, 9 частини першої статті 17 Закону.
Зазначена інформація перевіряється замовником самостійно у
(a) Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні
правопорушення;
(b) Єдиному державному реєстрі підприємств, щодо яких
порушено провадження у справі про банкрутство;
(c) Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань.
2.2. Надання учасником 2.2.1. Учасник подає у складі тендерної пропозиції інформацію у
довільній формі з обов’язковим зазначенням відсутності підстав,
у складі тендерної
передбачених відповідними пунктами частини першої та частиною
пропозиції інформації
про відсутність підстав, другою статті 17 Закону.
передбачених статтею 17 2.2.2. Інформація, передбачена пунктом 2.2.1 цього Додатку, може
оформлятися у вигляді гарантійного листа, гарантії, заяви, декларації
Закону
інформаційної довідки чи іншого прийнятного для нього документа або
кількох зазначених документів за вибором учасника.
2.2.3. У разі якщо учасник раніше притягувався до відповідальності
за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом
1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції” та
інформація про нього внесена у “Зведені відомості про рішення органів
Комітету про визнання вчинення суб’єктами господарювання
порушень законодавства про захист економічної конкуренції,
передбачених пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини 2 статті 6
Закону України “Про захист економічної конкуренції” у вигляді
спотворення результатів торгів (тендерів)” на веб-сайті АМКУ (за
адресою www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=133394), але на
день подання тендерної пропозиції підстави, передбачені пунктом 4
частини першої статті 17 Закону, стосовно нього відсутні, такий
учасник у складі тендерної пропозиції подає інформацію у довільній
формі з відповідними поясненнями та посиланням на:
2.1. Загальні умови
подання інформації
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(a.1) рішення суду, яке набрало законної сили і яким скасовано
рішення органу АМКУ про притягнення учасника до відповідальності,
з одночасним поданням копії цього рішення суду, або
(a.2) повторне рішення органу АМКУ, яке набрало законної сили,
яким скасовано попереднє рішення про притягнення учасника до
відповідальності з поданням копії рішення суду, з одночасним
поданням копії повторного рішення органу АМКУ, або
(a.3) те, що з моменту набрання законної сили рішенням органів
АМКУ про притягнення учасника до відповідальності минуло більше
ніж 3 роки, з одночасним поданням копії цього рішення органу АМКУ.
Розділ 3. Спосіб документального підтвердження відсутності підстав, статтею 17 Закону
переможцем процедури закупівлі
3.1. Підтверджуючі
документи

3.1.1. 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 документи, що підтверджують відсутність підстав,
визначених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої та частиною
другою статті 17 Закону, а саме:
(a) Гарантійний лист (декларація, інформаційна довідка або
інший документ), складений у довільній формі, у якому переможець
процедури закупівлі обов’язково підтверджує (гарантує) що:
(a.1) відомості про переможця, який є юридичною особою, не
внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні
або пов’язані з корупцією правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 17 Закону).
Вимоги, передбачені цим підпунктом, не стосуються переможця –
фізичної особи;
(a.2) фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із
законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель
корупційного правопорушення (п. 3 ч. 1 ст. 17 Закону). Вимоги,
передбачені цим підпунктом, не стосуються переможця – юридичної
особи;
(a.3) службову (посадову) особу (із зазначенням прізвища, імені, по
батькові учасника, яку уповноважено учасником представляти його
інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було притягнуто
згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель
корупційного правопорушення (п. 3 ч. 1 ст. 17 Закону). Вимоги,
передбачені цим підпунктом, не стосуються переможця – фізичної
особи, яка не уповноважувала службових (посадових) осіб, що
перебувають з нею у трудових відносинах, представляти її інтереси під
час проведення процедури закупівлі;
(a.4) учасник не визнаний у встановленому законом порядку
банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура (п. 8
ч. 1 ст. 17 Закону);
(b) Довідку про відсутність (наявність) судимості у фізичної
особи, яка є учасником, (п. 5 ч. 1 ст. 17 Закону) та/або службової
(посадової) особи учасника, яка підписала тендерну пропозицію, (п. 6 ч.
1 ст. 17 Закону). Довідка, передбачена цим підпунктом, повинна бути
видана відповідно до Порядку, затвердженого наказ Міністерства
внутрішніх справ України від 29.11.2016 № 1256, і датована не раніше
ніж за 30 календарних днів до дати оприлюднення на веб-порталі
Уповноваженого органу оголошення про проведення відкритих торгів;
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3.2. Спосіб подання
підтверджуючих
документів

(c) Довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів,
платежів, що контролюються органами доходів і зборів. Довідка,
передбачена цим підпунктом, повинна бути видана щодо учасника –
переможця процедури закупівлі відповідно до Порядку, затвердженого
наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 № 567, і
бути дійсною (чинною) на день її подання замовнику.
3.1.2. У разі неможливості подання документа, зазначеного у
підпункті (c) пункту 3.1.1 цього Додатку:
(a) через наявності відповідного боргу – переможець процедури
закупівлі подає лист у довільній формі, у якому зазначає суму боргу,
обставини та причини його виникнення (існування), заходи, які ним
вживаються для врегулювання (погашення) заборгованості;
(b) з інших підстав згідно із законодавством України, зокрема,
через відсутності у нерезидента діяльності (представництва) або
податкових зобов’язань та території України – переможець процедури
закупівлі подає лист-пояснення у довільній формі, у якому
обґрунтовується неможливість подання даного документа з
посиланням на норми відповідного законодавства.
3.2.1. Документи, передбачені пунктом 3.1.1 цього Додатку,
подаються переможцем процедури закупівлі замовнику в електронній
формі через електронну систему закупівель з дотриманням вимог,
визначених цим Додатком та іншими умовами Тендерної документації.
3.2.2. Документ, передбачений підпунктом (a) пункту 3.1.1 цього
Додатку, складається, оформлюється та підписується переможцем
процедури закупівлі відповідно до вимог, які встановлені у Тендерній
документації для складання та подання оригіналів документів
тендерної пропозиції.
3.2.3. Документи, передбачені підпунктами (b) і (c) пункту 3.1.1 цього
Додатку, можуть подаватися переможцем процедури закупівлі у формі:
(a) копії відповідного електронного документа або електронної
копії документа з паперовим носієм інформації, який виданий в
установленому порядку, або
(b) оригіналу електронного документа, виданого в установленому
порядку та підписаного з накладенням ЕЦП відповідного державного
органу (посадової особи).
3.2.4.
У випадку, передбаченому підпунктом (a) пункту 3.2.3 цього
Додатку, переможець процедури закупівлі подає копію (електронну
копію) відповідного документа згідно з вимогами, передбаченими
Тендерною документацією для складання, оформлення та підписання
(засвідчення) копій (електронних копій) документів, які подаються у
складі тендерної пропозиції.
3.2.5.
У разі подання документа згідно з підпунктом (b) пункту 3.2.3
цього Додатку, переможець процедури закупівлі подає оригінал
електронного документа з дотриманням вимог Тендерної документації
щодо подання електронних документів, виданих третіми особами.
3.2.6.
Переможець вважається таким, що не подав документів, які
підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону, (з
урахуванням положень пунктів 3.1.2 і 3.2.7 цього Додатку) у разі якщо:
(a) переможцем не поданий (не завантажений в електронну
систему закупівель) один із документів, які передбачені пунктом 3.1.1
цього Додатку, у строки, встановлені абзацом другим частини третьої
статті 17 Закону;
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(b) зміст документів, поданих переможцем, не підтверджує
відсутність підстав, передбачених пунктами 2, 3, 5, 6, 8 частинами
першою та частиною другою статті 17 Закону;
(c) подані переможцем документи не відповідають законодавству
або вимогам, визначеним цим Додатком, іншими умовам Тендерної
документації, в тому числі щодо форми, змісту чи способу їх складання,
оформлення та/або подання (окрім випадків допущення учасником –
переможцем процедури закупівлі формальних (несуттєвих) помилок,
опис яких наведено у Тендерній документації);
(d) файл з відповідним документом (копією документа) не
відповідає вимогам Тендерної документації (крім випадків подання
документів у паперовій формі згідно з пунктом 3.2.7 цього Додатку),
зокрема:
(d.1) має пошкодження структури та/або вмісту, ознаки порушення
цілісності даних, спотворення або підробки змісту (даних, зображень),
(d.2) має обмеження для вільного доступу/відкриття/перегляду,
зокрема, містить шифрування вмісту (даних) у будь-який спосіб (в тому
числі з використанням засобів електронного цифрового підпису або
криптографічного захисту), обмеження доступу до вмісту файлу
шляхом встановлення паролів (кодів доступу).
3.2.7. У випадку неможливості подання документів, передбачених
пунктом 3.1.1 цього Додатку, через електронну систему закупівель
(відповідно до пунктів 3.2.1 – 3.2.5 цього Додатку) з технічних або
інших причин, переможець процедури закупівлі може надати зазначені
документи у паперовому вигляді (у формі оригіналів або засвідчених
ним копій на папері) за місцезнаходженням замовника із супровідним
листом, у якому зазначає причини (в тому числі технічні) неможливості
подання документів в електронному вигляді.

Додаток 3
до Тендерної документації
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
Розділ 1. Загальні положення
1.1.1.
Відповідно до пункту 3 частини другої статті 22 Закону цей
Додаток визначає інформацію про необхідні технічні, якісні, кількісні та
інші характеристики предмета закупівлі, а також способи документального
підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника цим
характеристикам та вимогам до предмета закупівлі.
1.1.2.
Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції інформацію
та документи, які підтверджують її відповідність технічним, якісним,
кількісним та іншим характеристикам (вимогам) предмета закупівлі,
відповідно до умов цього Додатку.
1.1.3.
У разі якщо умови цього Додатку в обґрунтованих випадках,
містять посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент,
конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або
виробника, то учасник має право пропонувати на торги (включати до своєї
пропозиції) продукцію (товари, матеріали, обладнання) вказаних
торгівельних марок / фірм, патентів, конструкції / типів предмета закупівлі,
джерел походження / виробників або їх еквівалент (еквівалентні товари,
еквівалентна продукція)

1.1. Загальні вимоги

Розділ 2. Загальна характеристика предмета закупівлі
2.1. Тип / категорія
2.2. Найменування
предмета закупівлі

Предметом закупівлі є товар – лікарські засоби.
код ДК 021:2015: 33600000-6 – Фармацевтична продукція (Лідокаїн

2.3. Опис окремих
частин предмета
закупівлі (лотів)
2.4. Місце поставки

2.3.1.

2.5. Кількість товару
2.6. Строк поставки

2.5.1.
2.6.1.

(Lidocaine) Парацетамол (Paracetamol)* Парацетамол (Paracetamol)* Дексаметазон
(Dexamethasone) Метоклопрамід (Metoclopramide) Ондансетрон (Ondansetron)
Адреналін (Epinephrine) Гідрокортизон (Hydrocortisone) Лоратадин (Loratadine)*
Магнію сульфат (Magnesium sulfate)* Еноксапарин (Enoxaparin) Еноксапарин
(Enoxaparin) Клопідогрел (Clopidogrel) Фуросемід (Furosemide) Маніт (Mannitol)
Омепразол (Omeprazole) Глюкоза (Glucose) Сальбутамол NEO (Salbutamol)
АЛОПУРИНОЛ (Allopurinol) АЛОПУРИНОЛ (Allopurinol) Транексанова кислота
(Tranexamic
acid)
Омепразол
(Omeprazole)
РАНІТИДИН
(Ranitidine)
ОКСИТОЦИН (Oxytocin) ДИКЛОФЕНАК (Diclofenac) КАПТОПРИЛ (Captopril)
Метамізол натрію (Metamizole sodium) НІТРОГЛІЦЕРИН (Glyceryl trinitrate)
ГЕПАРИН (Heparin) Калію хлорид (Potassium chloride) Ампісульбін (Ampicillin
and enzyme inhibitor) ІБУПРОФЕН (Ibuprofen) ЕТАНОЛ 70 (Ethanol)
ЕНАЛАПРИЛ 10 (Enalapril) МАГНІЮ СУЛЬФАТ (Magnesium sulfate)
ДРОТАВЕРИН (DROTAVERINE) Цефепім (Cefepime))

Предмет закупівлі не передбачає окремі частини (лоти)

2.4.1. вул. Теремнівська, 100, с.Липини, Луцький р-н. Волинська обл.,
45601
згідно з підпунктом 3.1.1 цього Додатку.
до 31 грудня 2019 року.

Розділ 3. Технічна специфікація предмета закупівлі
3.1. Найменування і
кількісні

3.1.1.

Найменування і кількісні характеристики (номенклатура) товарів:
Таблиця 1

характеристики
(номенклатура)

Клас, група,
підгрупа,
міжнародна
№
непатентована
з/п
назва (МНН)
українською та
англійською
мовами
1 Лідокаїн (Lidocaine)
Парацетамол
2
(Paracetamol)*
Парацетамол
3
(Paracetamol)*
Дексаметазон
4
(Dexamethasone)
Метоклопрамід
5
(Metoclopramide)
Ондансетрон
6
(Ondansetron)
Адреналін
7
(Epinephrine)
Гідрокортизон
8
(Hydrocortisone)
Лоратадин
9
(Loratadine)*
Магнію сульфат
10
(Magnesium sulfate)*
11

Еноксапарин
(Enoxaparin)

12

Еноксапарин
(Enoxaparin)

Клопідогрел
(Clopidogrel)
Фуросемід
14
(Furosemide)
15 Маніт (Mannitol)

Форма випуску, доза лікарського
засобу

упаковка

70

упаковка

300

флакон

200

упаковка

200

упаковка

200

ін’єкції 8 мг 4 мл в ампулах № 5

упаковка

100

ін'єкції: 1,82 мг/мл 1 мл № 10

упаковка

100

суспензія для ін'єкцій: 25 мг/мл по 2
мл в ампулах №10

упаковка

100

таблетки: 10 мг №20

упаковка

200

250 мг/мл по 5 мл №10

упаковка

300

упаковка

100

упаковка

50

упаковка

100

упаковка

500

флакон

100

флакон

100

упаковка

70

упаковка

70

таблетки по 100 мг № 50

упаковка

10

таблетки по 300 мг № 30

упаковка

10

розчин для ін’єкцій 100 мг/мл 5 мл
№5

упаковка

50

капс. 20 мг №30

упаковка

300

таблетки по 150 мг № 20

упаковка

200

розчин для ін'єкцій 5 МО/1 мл №10

упаковка

300

розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл по 3
мл в ампулах № 5

упаковка

500

таблетки по 25 мг № 20

упаковка

100

упаковка

300

упаковка

20

розчин для ін'єкцій, 10000 анти-Ха
МО/мл по 0,2 мл (2000 анти-Ха МО)
№10
розчин для ін'єкцій, 10000 анти-Ха
МО/мл по 0,4 мл (4000 анти-Ха МО)
№10
таблетки: 75 мг № 30

16

ін'єкції: 10 мг/мл по 2 мл в ампулах
№10
розчин для інфузій: 15 % по 200 мл
ліофілізат для розчину для ін'єкцій
по 40 мг у флаконах № 1 у
комплекті з розчинником по 10 мл в
ампулах № 1
розчин для ін'єкцій: 40 % 20 мл №10
інгаляція під тиском, 100 мкг/доза
по 12 мл/200 доз у контейнері; по 1
контейнеру у пачці з картону

17 Глюкоза (Glucose)
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Сальбутамол NEO
(Salbutamol)
АЛОПУРИНОЛ
(Allopurinol)
АЛОПУРИНОЛ
(Allopurinol)
Транексанова кислота
(Tranexamic acid)
Омепразол
(Omeprazole)
РАНІТИДИН
(Ranitidine)
ОКСИТОЦИН
(Oxytocin)
ДИКЛОФЕНАК
(Diclofenac)
КАПТОПРИЛ
(Captopril)
Метамізол натрію
(Metamizole sodium)
НІТРОГЛІЦЕРИН
(Glyceryl trinitrate)

Кількість

ін'єкції: 2 % по 2 мл в ампулах №10
тверда пероральна лікарська форма:
500 мг №10
розчин для інфузій: 10 мг/мл фл.
100мл
ін'єкції: 4 мг/мл по 1 мл в ампулах
№10
ін'єкції: 5 мг (гідрохлорид)/мл по 2
мл в ампулах №10
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Омепразол
(Omeprazole)

Одинця
виміру

розчин для ін’єкцій 500 мг/мл 2 мл
№10
таблетки сублінгвальні по 0,5 мг по
40 таблеток у банці

29 ГЕПАРИН (Heparin)
30
31
32
33
34
35
36
37

розчин для ін'єкцій 5000 МО/мл по
5 мл №5

Калію хлорид
розчин для розведення 7,5% 20 мл
(Potassium chloride)
Ампісульбін
(Ampicillin and enzyme пор для роз.для ін'єк.по 1,5 г у
inhibitor)
флаконі;
ІБУПРОФЕН
таблетки: 200 мг №50
(Ibuprofen)
ЕТАНОЛ 70 (Ethanol) розчин 70 % денатурований
ЕНАЛАПРИЛ 10
тверда пероральна лікарська форма:
(Enalapril)
10 мг №20
МАГНІЮ СУЛЬФАТ
інєкції 250 мг/мл по 10 мл №10
(Magnesium sulfate)
ДРОТАВЕРИН
інєкції 20 мг/мл по 2 мл в ампулах
(DROTAVERINE)
№5
порошок для розчину для інєкцій
Цефепім (Cefepime)
1000 мг

упаковка

20

флакон

100

флакон

700

упаковка

500

флакон

2000

упаковка

200

упаковка

100

упаковка

200

флакон

100

2

3.2. Обґрунтування
посилання на
конкретні
торговельну назву
3.3. Вимоги до
еквіваленту

3.4. Якісні
характеристики

3.1.2. Учасники пропонують на торги товари, зазначений у пункті 3.1.1
цього Додатку за вказаними торговельними назвами (комерційними
найменуваннями) та виробниками, або їх еквівалент з урахування вимог
підпункту 3.3.1 цього Додатку.
3.2.1. Необхідність посилання в пункті 3.1.1 цього Додатку на конкретні
торговельні назви, патентовані (комерційні) найменування лікарських
засобів зумовлена чинними протоколами лікування та установленою
медичною практикою у лікувальному закладі.
3.3.1. Еквівалентом вважається еквівалентний товар (лікарський засіб),
який є за своїми описовими, кількісними, фармакологічними та іншими
характеристиками є ідентичним товару (лікарському засобу), у цьому
Додатку, зокрема має ідентичні наступні характеристики (ознаками):
(a) міжнародна непатентована назва;
(b) діюча речовина;
(c) лікарська форма;
(d) фармакотерапевтична група;
(e) побічна дія (ефекти);
(f) протипоказання;
(g) передозування;
(h) взаємодія з іншими лікарськими засобами (речовинами) та інші
види взаємодії.
3.3.2. Документальним підтвердження відповідності запропонованого
учасником товару, вимогам підпункту 3.3.1 цього пункту є:
(a) порівняльна таблиця якісних та інших характеристик замовленої
продукції (товарів, матеріалів, обладнання) та запропонованого їх
еквіваленту (у довільній формі за підписом учасника);
(b) копії інструкцій з медичного застосування лікарських засобів, які
пропонуються учасником у якості еквівалента товару (лікарського засобу).
3.4.1. Запропонований учасником товар повинен відповідати наступним
вимогам:
(a) товари повинні відповідати встановленим вимогам щодо якості та
безпеки лікарських засобів відповідно до законодавства Україні.
(b) товари повинні відповідати Закону України “Про лікарські засоби”
та бути зареєстрованими в Україні в установленому порядку згідно із
законодавством.
(c) товари повинні відповідати вимогам аналітичної нормативної
документації/методам контролю якості (далі - АНД/МКЯ), установленим
під час його реєстрації в Україні.
(d) термін придатності товару (лікарських засобів), що постачається за
договором про закупівлю, має становити не менше 70% строку
придатності, визначеного виробником.
3.4.2. Учасник – переможець процедури закупівлі під час виконання
договору про закупівлю повинен надати замовнику документи, що
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3.5. Вимоги щодо
пакування та
маркування товару

3.6. Заходи із захисту
довкілля

3.7. Послуги,
пов'язані з
постачанням товарів

підтверджують якість товару, а саме:
(a) копії сертифікатів якості серії лікарського засобу, що видається
виробником (для імпортованих лікарських засобів - імпортером
(виробником або особою, що представляє виробника лікарських засобів на
території України)) та який засвідчує відповідність серії лікарського засобу
вимогам АНД/МКЯ, установленим під час його реєстрації в Україні;
(b) копії документів про державну реєстрацію відповідного товару,
згідно із законодавством;
(c) інші документи відповідно до умов договору про закупівлю.
3.4.3. Шляхом подання тендерної пропозиції учасник приймає на себе
зобов'язання:
(a) забезпечити відповідність запропонованого ним товару вимогам
щодо якості згідно з пунктом 3.4.1 цього Додатку;
(b) щодо надання документів, що підтверджують відповідність товару
технічним регламентам, під час передачі товару замовнику за договором
про закупівлю згідно з пунктом 3.4.2 цього Додатку
3.4.4. Зобов'язання, зазначені у пункті 3.4.3 цього Додатку, зазначаються
у договорі про закупівлю.
3.5.1. Запропонований учасником товар відповідати вимогам щодо
пакування і маркування згідно з:
(a) статтею 12 Закону України “Про лікарські засоби”;
(b) частиною першою статті 18 Закону України “Про наркотичні
засоби, психотропні речовини і прекурсори”;
(c) іншими актами законодавства України, які регулюють обіг
лікарських засобів, що становлять предмет закупівлі.
3.5.2. Шляхом подання тендерної пропозиції учасник приймає на себе
зобов'язання забезпечити дотримання вимог, передбачених пунктом 3.5.1
цього Додатку, під час виконання договору про закупівлю. Зазначені
зобов'язання зазначаються у договорі про закупівлю.
3.6.1.
У ході виконання договору про закупівлю необхідним є
застосування заходів із захисту довкілля, які передбачені чинним
законодавством та належною практикою провадження господарської
діяльності у сфері реалізації лікарських засобів, які становлять предмет
закупівлі.
3.6.2.
Шляхом подання тендерної пропозиції учасник приймає на себе
зобов'язання забезпечити дотримання вимог, передбачених пунктом 3.6.1
цього Додатку, під час виконання договору про закупівлю. Зазначені
зобов'язання зазначаються у договорі про закупівлю.
3.7.1. У ході виконання договору про закупівлю в частині поставки
товарів замовнику повинні бути надані наступні послуги, пов'язані з
постачанням товарів:
(a) навантаження і транспортування товару до місця поставки;
(b) охорона товару до його передачі замовнику;
(c) розвантаження та передача товару замовнику.
3.7.2. Вартість послуг, пов'язаних з постачанням товарів включається у
ціну товарів і не підлягає додаткові оплаті.
3.7.3. Надання супутніх послуг здійснюється учасником – переможцем
процедури закупівлі, з яким укладено договір про закупівлю силами
власного або залученого відповідно до законодавства персоналу.
3.7.4. Шляхом подання тендерної пропозиції учасник приймає на себе
зобов'язання забезпечити дотримання вимог, передбачених пунктом 3.7.1
цього Додатку, під час виконання договору про закупівлю. Зазначені
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3.8. Документальне
підтвердження
відповідності

зобов'язання зазначаються у договорі про закупівлю.
3.8.1. Для документального підтвердження відповідності тендерної
пропозиції вимогам цього Додатку учасник повинен надати у складі
тендерної пропозиції є наступні документи (інформацію):
(a) Технічних опис предмета закупівлі за формою № 3 згідно з
Додатком 7;
(b) документи, передбачені пунктом 3.3.2 у разі якщо учасником
пропонується товар, який є еквівалентом товару, передбаченого у цьому
Додатку.
3.8.2. У разі якщо товар, не підлягає державної реєстрації згідно із
Законом України “Про лікарські засоби”, учасник:
(a) у Технічному описі предмета закупівлі за формою № 3 згідно з
Додатком 7, замість інформації про державну реєстрацію лікарського
засобу, зазначає напис “не підлягає державній реєстрації”;
(b) додатково надає у складі тендерної пропозиції документ у довільній
формі, у якому зазначає перелік запропонованих ним лікарських засобів,
які не підлягають державній реєстрації з посиланням на відповідні акти
законодавства України, згідно з якими дозволяється обіг цих лікарських
засобів без державної реєстрації.
3.8.3. У разі якщо строк державної реєстрації лікарського засобу згідно із
Законом України “Про лікарські засоби” закінчився на день подання
тендерної пропозиції або закінчується протягом наступних трьох місяців,
учасник:
(a) у Технічному описі предмета закупівлі за формою № 3 згідно з
Додатком 7, крім інформації про державну реєстрацію лікарського засобу,
додатково зазначає напис “строк реєстрації закінчився (закінчується) –
(дата закінчення реєстрації)”;
(b) додатково надає додатково надає у складі тендерної пропозиції
гарантійний лист (або інший аналогічний документ), складений
у
довільній формі, у якому приймає на себе зобов’язання вжити заходів щодо
державної реєстрації відповідного лікарського засобу згідно із
законодавством України.
Термін придатності товару на момент поставки Покупцю повинен
становити не менше 70 % від терміну придатності визначеного виробником.
Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати лист виробника чи
уповноваженого ним представника щодо терміну придатності товару, який
становитиме на момент поставки не менше 70 % від терміну придатності
визначеного виробником, лист повинен містити посилання на номер
оголошення про проведення відкритих торгів. (дана вимога стосується від
100 од. віміру)
Розділ 4. Методика розрахунку ціни

4.1. Загальні вимоги
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4.1.1. Ціна тендерної пропозиції визначається учасником самостійно:
(a) відповідно до чинного законодавства України та умов Тендерної
документації;
(b) у валюті, передбаченій у Тендерній документації, з точністю до
сотих (з двома десятковими знаками після коми) відповідної грошової
одиниці.
(c) з урахування вартісних та інших характеристик робіт, що
становлять предмет закупівлі, умов договору про закупівлю, усіх витрат
пов’язаних з їх виконанням, податків і зборів (обов’язкових платежів)
відповідно до вимог чинного законодавства та умов Тендерної
документації.
4.1.2. Ціна тендерної пропозиції повинна включати (враховувати):
(a) ПДВ, у разі якщо учасник є платником ПДВ відповідно до
законодавства. ПДВ нараховується відповідно до норм Податкового
кодексу України;
(b) витрати на сплату інших податків і зборів (обов’язкових платежів),
які сплачуються, або мають бути сплачені відповідно до законодавства, і
які включаються у собівартість продукції (товарів, робіт і послуг);
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4.2. Додержання
вимог щодо
ціноутворення

4.3. Визначення ціни
тендерної пропозиції
за результатами
аукціону

(c) усі інші, крім ціни, умови тендерної пропозиції, зокрема умови
щодо строку виконання договору про закупівлю, умов оплати, якості,
гарантій якості (гарантійних строків, строків експлуатації товару) тощо;
(d) усі витрати на виконання договору про закупівлю на умовах,
визначених замовником, в тому числі ті, що стосуються супутніх послуг.
Неврахована учасником в ціні вартість або супутніх послуг замовником
окремо оплачуватися не буде, а витрати на їх поставку/виконання
вважаються врахованими у загальній ціні тендерної пропозиції.
4.1.3.
Ціна тендерної пропозиції та усі її вартісні елементи (ціна за
одиницю, статті витрат тощо) повинні відповідати вимогам чинного
законодавства України, в тому числі податкового законодавства,
законодавства про ціни та ціноутворення, а також законодавства, що
регулює провадження господарської діяльності та особливості
ціноутворення у сфері реалізації медичних виробів.
4.1.4.
До ціни тендерної пропозиції не включаються витрати, пов’язані з
участю у торгах.
4.2.1. Ціна тендерної пропозиції учасника розраховується ним самостійно
з дотриманням вимог законодавства про ціни та ціноутворення.
4.2.2. Під час розрахунку ціни тендерної пропозиції, а також ціни за
одиницю товару, учасники повинні неухильно дотримуватися вимог щодо
державного регулювання цін на відповідні товари (якщо ціни підлягають
державному регулюванні згідно із законодавством), в тому числі:
(a) установлених відповідно до законодавства обов’язкових для
застосування суб’єктами господарювання фіксованих цін; граничних цін;
граничних рівнів торговельної надбавки (націнки) та постачальницькозбутової надбавки (постачальницької винагороди); граничних нормативів
рентабельності; розміру постачальницької винагороди; розміру доплат,
знижок (знижувальних коефіцієнтів);
(b) запровадженої
відповідно
до
законодавства
процедури
декларування зміни ціни та/або реєстрації ціни.).
4.3.1. Остаточна ціна тендерної пропозиції переможця процедури
закупівлі визначається за результатами торгів (електронного аукціону).
4.3.2. Ціни за одиницю товарів, інші вартісні показники окремих
елементів ціни та відповідні розрахунки підлягають коригуванню з
урахуванням остаточної ціни тендерної пропозиції за результатами
аукціону з дотриманням вимог чинного законодавства України. При цьому:
(a) загальна (остаточна) ціна тендерної пропозиції, в тому числі щодо
окремої частини предмета закупівлі (лоту), зазначається за результатами
аукціону;
(b) ціни за одиницю (кожне найменування товару) визначаються
(розраховуються) виходячи із загальної (остаточної) ціни тендерної
пропозиції, зазначеної у ході аукціону, за усією номенклатурою,
асортиментом, переліками, специфікаціями, відповідно до кількісних
характеристик предмета закупівлі, без зміни будь-яких умов тендерної
пропозиції, в тому числі технічних, якісних та інших характеристик товару.

Додаток 4
до Тендерної документації
ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ
ДОГОВІР ПОСТАВКИ №
с. Липини

“

”

201_ р.

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ
ЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ" в особі директора Коновала Сергія Михайловича, що діє на
підставі Статуту, затвердженого рішенням Луцької районної ради сьомого скликання Про комунальне
підприємство „Луцька центральна районна лікарня Луцької районної ради” від 28.12.2018 року № 34/12

(далі іменований “Покупець”) з одного боку та
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Постачальник)

в особі
(посада, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої посадової особи Постачальник)

що діє на підставі
(дані установчого документа, довіреності, номер і дата запису в ЄДР про реєстрацію підприємця)

(далі іменований “Постачальник”) з другого боку, які надалі іменуються разом “Сторони”, а
окремо – “Сторона” у відповідних відмінках, –
керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом
України “Про публічні закупівлі”, домовились укласти цей Договір про наступне:
I. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1. Наведені нижче терміни вживаються у цьому Договорі у такому значені (з урахуванням
вимог законодавства України):
1.1.1. Договір – текстова частина цього Договору з усіма додатками, доповненнями,
узгодженнями та додатковими угодами до нього, які встановлюють, конкретизують,
уточнюють або змінюють умови Договору;
1.1.2. Неякісний товар – лікарські засоби сумнівної якості та/або неякісні лікарські
засоби в значені, наведеному в Порядку контролю якості лікарських засобів під час
оптової та роздрібної торгівлі, затвердженому Наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 29.09.2014 № 677 (зі змінами і доповненнями)
1.1.3. Строком дії договору – час, впродовж якого існують зобов'язання Сторін, що
виникли на основі цього Договору.
1.1.4. Сума, визначена в Договорі, (сума договору) – загальна сума коштів, передбачена
пунктом 4.1 цього Договору, у межах якої Покупець оплачує фактично поставлений
Постачальником товар у кількості та за найменуваннями, що визначені у
Специфікації.
1.1.5. Товар (товари) – матеріальні цінності (лікарські засоби), за найменуваннями
(номенклатурою, асортиментом), у кількості та за цінами (ціною за одиницю), що
передбачені пунктом 2.2 цього Договору, та поставляються для потреб Покупця
протягом строку дії цього Договору;
1.1.6. Ціна за одиницю товару (ціна за одиницю) – ціну за одиницю виміру відповідного
товару, що передбачена у Специфікації (Додаток № 2);
1.2. Інші терміни, які використовуються в цьому Договорі, вживаються в значеннях, визначених
Законом та іншими актами чинного законодавства України.
II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник зобов'язується поставити
(передати у власність) Покупцеві товари, передбачений пунктом 2.2 цього Договору, а
Покупець зобов'язується прийняти та оплатити вказані товари.
2.2. Предметом закупівлі за цим Договором є товари, а саме:
(код, назва згідно з ДК 021:2015 і конкретна назва предмета закупівлі) та/або частини предмета закупівлі (лоту))
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Найменування (номенклатура), технічні, якісні та кількісні характеристики товарів, які
постачаються за цим Договором, а також ціна за одиницю кожного товару визначаються у
Специфікації (Додаток № 2), яка є невід'ємною частиною цього Договору.
2.3. Фінансування закупівлі за цим Договором здійснюється за рахунок бюджетних коштів, які
призначені для фінансування відповідних видатків Продавця у 2019 бюджетному році.
III. ВИМОГИ ЩОДО ЯКОСТІ
3.1. Постачальник забезпечує відповідність якості товарів, що постачаються за цим Договором,
вимогам чинного законодавства України та умовам цього Договору.
3.2. Товари, які поставляються за цим Договором, повинні відповідати Закону України “Про
лікарські засоби” та бути зареєстрованими в Україні в установленому порядку згідно із
законодавством.
3.3. Товари повинні відповідати вимогам аналітичної нормативної документації/методам
контролю якості (далі - АНД/МКЯ), установленим під час його реєстрації в Україні.
3.4. Постачальник повинен надати Покупцеві документи, що підтверджують якість та безпеку
товарів (щодо кожного найменування згідно зі Специфікацією), а саме:
3.4.1.
копії сертифікатів якості серії лікарського засобу, що видається виробником (для
імпортованих лікарських засобів - імпортером (виробником або особою, що
представляє виробника лікарських засобів на території України)) та який засвідчує
відповідність серії лікарського засобу вимогам АНД/МКЯ, установленим під час
його реєстрації в Україні;
3.4.2.
копії документів про державну реєстрацію відповідного товару, згідно із
законодавством;
3.4.3.
(інші документи згідно із законодавством України – за наявності)

3.5. Строк придатності товарів, які постачаються за цим Договором повинен становити:
(строк придатності зазначається відповідно до умов Тендерної документації та тендерної пропозиції )

3.6. Постачальник гарантує наявність у нього необхідних дозволів (ліцензій), сертифікатів,
рішень, інших документів, необхідних для постачання товарів за цим Договором відповідно
до чинного законодавства України. Зазначені документи повинні бути надані
Постачальником на першу вимогу Покупця.
IV. ЦІНА
4.1. Загальна вартість товару, що підлягає постачанню за цим Договором, (сума договору)
становить
__________________________в тому числі ПДВ
згідно зі Додатком № 1.
4.2. Ціна за одиницю товару зазначена Специфікації, яка додається до цього Договору і є його є
невід’ємною частиною.
4.3. Відповідно до статті 23 та статті 48 Бюджетного кодексу України Покупець бере бюджетні
зобов’язання та здійснює платежі за цим Договором лише за наявності відповідних
бюджетних призначень і тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом
згідно з бюджетним законодавством України.
4.4. Покупець забезпечує реєстрацію бюджетних зобов'язань за цим Договором (в межах суми,
зазначеної в Договорі) у порядку та у строки, встановлені бюджетним законодавством
України. Реєстрація бюджетних зобов'язань за цим Договором здійснюється в межах наявних
у Покупця бюджетних асигнувань на момент такої реєстрації на підставі відповідного
рішення (листа, іншого документа) Покупця без внесення змін (доповнень) до цього
Договору та без укладення додаткових угод. Покупець інформує Постачальника про суму
взятих та зареєстрованих в установленому порядку бюджетних зобов'язань за цим
Договором.
4.5. У разі необхідності збільшення (дореєстрація) або зменшення (заняття з обліку) бюджетних
зобов'язання за цим Договором (в межах суми, зазначеної в Договорі), дореєстрація або
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4.6.

4.7.
4.8.

4.9.

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

зняття з обліку бюджетних зобов’язань здійснюється відповідно до чинного законодавства та
умов цього Договору.
У разі недостатності в Покупця затверджених в установленому порядку бюджетних
асигнувань для реєстрації бюджетних зобов'язань на всю суму, яка зазначена в Договорі, в
тому числі внаслідок скорочення відповідних бюджетних видатків, Сторони повинні
зменшити обсяг закупівлі за цим Договором з урахуванням фактичного обсягу видатків
(бюджетних асигнувань) Покупця не пізніше 20 грудня 2019 бюджетного року шляхом
внесення змін до цього Договору згідно з п. 1 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні
закупівлі».
Поставка товару здійснюється Постачальником за цінами, вказаними в Специфікації на день
поставки товару.
Постачальник гарантує, що при формуванні ціни на товар ним дотримано вимоги
законодавства про ціни та ціноутворення, в тому числі в частині державного регулювання
цін (у разі якщо ціна відповідного товару підлягає державному регулюванню відповідно до
законодавства України).
У разі запровадження або зміни державного регулювання цін на товар відповідно до чинного
законодавства Сторони зобов’язані застосувати пункт 10.2 цього Договору для приведення
цін за одиницю товару у відповідність до вимог державного регулювання цін.
V. ПОРЯДОК ОПЛАТИ
Оплата поставленого та прийнятого в установленому порядку товару здійснюється
Покупцем протягом 30 (тридцяти) календарних днів після підписання Сторонами
документів, які відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору
підтверджують приймання товару Покупцем.
Покупець здійснює оплату фактично поставленого та прийнятого ним товару за ціною
(ціною за одиницю) згідно із Специфікацією, в межах суми, визначеної в Договорів.
Оплата товару за цим Договором здійснюється в національній валюті України – гривні
шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника у розмірі
вартості поставленої і прийнятої партії товарів. Датою оплати товару вважається день
зарахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.
У разі відсутності або недостатності коштів на рахунку Покупця, внаслідок неналежного або
недостатнього бюджетного фінансування, строк виконання фінансових (платіжних)
зобов’язань відстрочується до усунення зазначених обставин.
У разі затримки бюджетного фінансування та/або здійснення платежів не з вини Покупця,
оплата за поставлені товари здійснюється протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати
отримання Покупцем відповідного бюджетного фінансування та/або можливості здійснити
платежі. Покупець не несе відповідальність за відсутність та/або недостатність бюджетного
фінансування, якщо до цього призвели рішення (дії або бездіяльність) органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, розпорядників бюджетних коштів вищого рівня.
VI. ПОРЯДОК ПОСТАЧАННЯ
Постачання товарів за цим Договором здійснюється протягом строку його дії, який
визначається згідно з умовами розділу XI Договору.
Постачання товарів здійснюється партіями відповідно до замовлень (заявок) Покупця, де
зазначаються найменування (номенклатура) товарів згідно зі Специфікацією та необхідна їх
кількість.
Постачальник повинен поставити (передати) Покупцеві замовлені товари протягом 3
календарних дні з дня отримання замовлення (заявки), що передається йому у письмовій
формі, або телефаксом (факсограмою) за номером телефону
чи
електронною поштою на email
з наступним письмовим підтвердженням.
Покупець замовляє (закуповує) товари, а Постачальник приймає до виконання замовлення та
здійснює постачання товару виключно в межах суми, визначеної в Договорі, та лише в межах
зареєстрованого в установленому порядку бюджетного зобов'язання за цим Договором
відповідно до затверджених бюджетних асигнувань..
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6.5.

6.6.
6.7.
6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Постачальник зобов'язаний вести облік замовлень (заявок) та облік поставлених товарів за
кількістю та вартістю, не допускати у ході виконання поставок перевищення суми,
визначеної у Договорі, а також кількості товарів за відповідним найменуванням
(номенклатурою), що передбачена Специфікацією.
Місце поставки (передачі) товарів:
Доставка товару до місця поставки (передачі) здійснюється Постачальника власними або
залученими транспортними засобами з урахуванням вимог чинного законодавства.
Датою поставки товару вважається дата прийняття товару Покупцем за кількістю та якістю,
що підтверджується підписаною Сторонами відповідною накладною та/або актом відповідно
до чинного законодавства України.
Приймання товарів за кількістю та якістю здійснюється відповідно до порядку приймання та
вхідного контролю якості лікарських засобів згідно з чинним законодавством України,
зокрема з урахуванням вимог Правила зберігання та проведення контролю якості лікарських
засобів у лікувально-профілактичних закладах, затверджені наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 16.12.2003 № 584, та Порядку контролю якості лікарських засобів під
час оптової та роздрібної торгівлі, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я
України від 29.09.2014 № 677.
Приймання товарів Покупцем здійснюється протягом робочого дня, за умови, що товари
були доставлені та пред'явлені до приймання не пізніше 12 год. 00 хв. за Київським часом.
Неякісний товар та/або товар, який не відповідає умовам цього Договору, підлягає негайній
заміні Постачальником протягом одного робочого дня, якщо Сторонами у відповідному акті
не буде обумовлений інший розумний строк заміни товару.
Право власності на товари переходить до Покупця з моменту прийняття ним поставленого
товару на умовах і в порядку, визначених цим Договором.
Під час постачання товарів Постачальник повинен забезпечити надання наступних послуг,
пов'язаних з постачанням товарів, а саме:
6.13.1. навантаження і транспортування товару до місця поставки;
6.13.2. охорона товару до його передачі замовнику;
6.13.3. розвантаження та передача товару замовнику.
Під час постачання товарів Постачальник повинен забезпечити застосування заходів із
захисту довкілля, які передбачені чинним законодавством та належною практикою
провадження господарської діяльності у сфері реалізації лікарських засобів, які становлять
предмет закупівлі.
VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
У разі порушення (невиконання або неналежного виконання) зобов’язань за цим Договором
Сторони несуть відповідальність вигляді господарських санкцій, а саме:
7.1.1. відшкодування збитків;
7.1.2. штрафних санкцій;
7.1.3. оперативно-господарських санкцій.
Сторона, яка внаслідок порушення зобов’язань за цим Договором спричинила збитки,
зобов'язання відшкодувати їх відповідно до Цивільного кодексу України з урахуванням
порядку, визначеного статтями 224 – 229 Господарського кодексу України.
У разі порушення строків поставки товару, поставки неякісних товарів та/або товарів, що не
відповідають умовам цього Договору, Постачальник несе відповідальність за збитки, які
заподіяні внаслідок порушення умов Договору майну Покупця, життю та здоров’ю
працівників Покупця та/або третіх осіб, в тому числі пацієнтів, які отримують медичну
допомогу (медичні послуги) в лікувально-профілактичних закладах Покупця.
У разі порушення (невиконання або неналежного виконання) зобов’язань за цим Договором
до Сторони, яка допустила порушення, застосовуються штрафні санкції у вигляді грошової
суми (неустойка, штраф, пеня), яку винна Сторона зобов'язаний сплатити управненій
Стороні, у таких розмірах, визначених частиною другою та частиною шостою статті 231
Господарського кодексу, а саме:

5
за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів стягується
штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів;
7.4.2. за порушення строків виконання зобов'язання щодо поставки товарів стягується пеня
у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів, з яких допущено прострочення виконання за
кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково
стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості;
7.4.3. за порушення строків виконання грошових зобов'язань щодо оплати поставленого та
прийнятого товару стягується пеня у відсотках, розмір яких визначається обліковою
ставкою Національного банку України. Штрафні санкції не застосовуються у разі
відсутності, затримки або недостатності бюджетного фінансування видатків
Покупця.
Штрафні санкції застосовуються відповідно до Цивільного кодексу України з урахуванням
порядку, визначеного статтями 230 – 234 Господарського кодексу України.
За порушення зобов'язань за цим Договором управнена Сторона може в односторонньому
порядку. застосовувати до іншої Сторони, яка допустила порушення, оперативногосподарські санкції (тобто заходи оперативного впливу з метою припинення або
попередження повторення порушень зобов'язання) у вигляді:
7.6.1. односторонньої відмови від виконання зобов'язання управленою Стороною, зі
звільненням її від відповідальності за це, шляхом відмови від цього Договору
(повністю або частково) в односторонньому порядку – у випадку одноразового
порушення іншою Стороною зобов’язання за цим Договором або відмови від
виконання зобов’язання за цим Договором незалежно від причини;
7.6.2. відмови від встановлення на майбутнє господарських (договірних) відносин зі
Стороною, яка порушує зобов'язання за цим Договором, на строк до трьох років.
Оперативно-господарські санкції, передбачені пунктом 7.6 цього Договору, застосовуються з
урахуванням статей 235 – 237 Господарського кодексу України в такому порядку:
7.7.1. Підставою для застосування оперативно-господарських санкцій, є факт одноразового
порушення Стороною зобов'язання за цим Договором, незалежно від наявності вини;
7.7.2. Оперативно-господарські санкції застосовуються у позасудовому порядку та без
попереднього пред'явлення претензії Стороні, яка порушила зобов'язання за цим
Договором;
7.7.3. Оперативно-господарські санкції застосовуються шляхом видання управленою
Стороною
відповідного
розпорядчого
рішення
(повідомлення
наказу,
розпорядження), примірник якого іншій Стороні рекомендованим листом за його
місцезнаходженням або вручається її представнику під розписку.
7.7.4. Оперативно-господарські санкції набувають чинності з дня видання розпорядчого
рішення про їх застосування, незалежно від строків отримання примірника такого
рішення іншою Стороною, факту невручення примірника рішення, в тому числі
через відсутність адресата за місцезнаходженням або факту відмови від отримання
рішення.
7.7.5. Сторона, до якої застосовано оперативно-господарські санкції, може звернутися до
суду з позовом про скасування застосованих санкцій (з додержанням вимог
розділу IX цього Договору щодо досудового врегулювання спору). Звернення з
позовною заявою до суду не зупиняє дію застосованих оперативно-господарських
санкцій.
7.7.6. Строк позовної давності для звернення до суду з позовною заявою про скасування
оперативно-господарських санкцій становить шість місяців з дня, коли Сторона
дізналась або повинна була дізнатися про застосування Замовником щодо нього
відповідних санкцій.
Застосування господарських санкцій до Сторони, яка порушила зобов'язання за договором,
не звільняє її від виконання зобов'язань.
7.4.1.

7.5.
7.6.

7.7.

7.8.
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VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
Сторони повністю або частково звільняються від виконання зобов'язань по Договору у
випадках, коли виконання стає не можливим внаслідок дії обставин непереборної сили, які
виникли після підписання Договору, а саме: стихійні лиха, пожежа, техногенні аварії,
незвичайні ситуації техногенного та іншого характеру, збройна агресія проти, воєнні (бойові)
дії, диверсії, терористичні акти, масові заворушення, застосування відповідних заходів у разі
запровадження надзвичайного або воєнного стану, особливого періоду, впровадження
режиму антитерористичної операції, прийняття органами влади і управління правових актів
(нормативних, регуляторних тощо), які перешкоджають Стороні належним чином
виконувати зобов'язання за Договором.
На період дії обставин непереборної сили строки виконання зобов’язань, передбачені цим
Договором, продовжуються на період дії цих обставин.
Факт виникнення обставин, передбачених пунктом 8.1 цього Договору, дата їх настання, а
також тривалість підтверджуються відповідними документами (сертифікатами), виданими
Торгово-промисловою палатою України.
Сторона, яка не має можливості виконати свої обов'язки внаслідок діє обставин,
передбачених пунктом 8.1 цього Договору, повинна негайно повідомити іншу Сторону про
виникнення обставин непереборної сили в письмовій формі з наступним документальним
підтвердженням протягом 5-и робочих днів відповідно до пункту 8.3 цього Договору.
Сторони не можуть нести відповідальність за наслідки, зумовлені обставинами непереборної
сили. До Сторони, яка зазнала дії обставин непереборної сили, не можуть бути застосовані
господарські санкції, передбачені положеннями розділу VII цього Договору, у разі якщо ця
Сторона своєчасно і належним чином повідомила іншу Сторону про виникнення таких
обставин згідно з пунктом 8.4 цього Договору.
IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
Сторони зобов'язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом
переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень.
Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, сторони можуть залучати третіх
осіб, які мають необхідні знання і досвід, в тому числі експертів, посередників тощо.
Претензії щодо якості поставленого товару можуть бути пред’явлені Покупцем у випадку,
протягом всього терміну придатності отриманого Покупцем товару.
У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому
компетентним судом за місцезнаходженням Покупця. При цьому для Сторін обов’язковим є
досудовий порядок вирішення спору шляхом пред’явлення претензій відповідно до
законодавства України.
Сторони домовились дотримуватись загальних строків позовної давності, встановлених
законодавством України, за винятком випадків, передбачених пунктом 7.7 цього Договору.
Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, зобов'язана
поновити їх не чекаючи пред'явлення їй претензії або позову.

X. ПОРЯДОК ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ
10.1. Якщо інше не передбачено умовами цього Договору, зміна умов Договору здійснюється
Сторонами відповідно до положень Цивільного та Господарського кодексів України в
такому порядку:
10.1.1.
Сторона, яка вважає за необхідне змінити умови Договору надсилає іншій Стороні
письмову пропозицію, яка повинна містити 1) проект правочину (додаткової угоди)
про зміну умов Договору; 2) обґрунтування підстав для внесення відповідних змін та
їх документальне підтвердження відповідно до вимог законодавства та умов
Договору; 3) обґрунтовані розрахунки – якщо запропоновані зміни стосуються ціни
товару або суми, визначеної в Договорі.
10.1.2.
Сторона, яка одержала пропозицію про зміну умов Договору повідомляє іншу
Сторону про своє рішення протягом строку, визначеного статтею 188
Господарського кодексу України.
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Зміна умов Договору оформляється шляхом вчинення відповідного письмового
правочину, який підписується уповноваженими представниками обох Сторін, та є
його невід`ємною частиною цього Договору. Зазначений правочин вчиняється у
вигляді відповідної додаткової угоди, яка набуває чинності з моменту її укладення,
якщо Сторони не погодять інший термін (строк) набрання чинності у самій
додатковій угоді.
10.1.4.
У разі коли Сторони не досягли згоди щодо зміни умов Договору чи у разі
неодержання відповіді на пропозицію в установлений цим Договором строк,
заінтересована Сторона для вирішення спору може звернутися до суду.
10.1.5.
Зміна істотних умов Договору допускається лише за умови поставки принаймні
однієї партії товарів за цінами, які передбачені Специфікацією на день укладення
Договору.
10.2. Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання
зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:
10.2.1.
зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків
Покупця та/або потреби у відповідних товарах;
10.2.2.
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;
10.2.3.
покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до
збільшення суми, визначеної в Договорі;
10.2.4.
продовження строку дії Договору та виконання зобов'язань щодо передання товару у
разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що
спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки
фінансування видатків Покупця, за умови, що такі зміни не призведуть до
збільшення суми, визначеної в Договорі;
10.2.5.
узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості
товару);
10.2.6.
зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких
ставок;
10.2.7.
зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики
індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти (євро);
10.2.8.
зміни умов у зв'язку з продовженням дії Договору згідно з частиною п'ятою статті 36
Закону України “Про публічні закупівлі” 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.
10.3. Зміна істотних умов Договору у випадку передбаченому пунктом 10.2.1 Договору,
здійснюється на вимогу Покупця шляхом відповідного зменшення обсягів (кількості) товару,
які передбачені цим Договором у відповідних додатках, та пропорційного зменшення суми,
визначеної в Договорі. Постачальник у будь-кому випадку зобов'язаний погодити зменшення
обсягу закупівлі товару, якщо це таке зменшення здійснюється з урахуванням фактичного
обсягу видатків Покупця та/або потреби у товарі. У разі відмови Постачальника від
укладення відповідної додаткової угоди або ухилення від її підписання у визначений
Договором строк, Покупець має право зменшити обсяг закупівлі (відмовитися від
відповідної частини обсягу (кількості) товару) та внести відповідні зміни до умов Договору в
односторонньому порядку (шляхом видання розпорядчого рішення).
10.4. Зміна істотних умов Договору у випадку передбаченому пунктом 10.2.2 здійснюється на
вимогу однієї із Сторін таких умовах:
10.4.1.
нова (змінена) ціна за одиницю товару обчислюється за формулою:
С𝟏𝟏
Ц𝟏𝟏 = Ц𝟎𝟎 × + ПДВ; де
С𝟎𝟎
Ц1 – нова (змінена) ціна за одиницю товару (з урахуванням ПДВ);
10.1.3.
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Ц0 – базова ціна за одиницю товару, передбачена у Специфікації (у чинній її редакції)
(без урахування ПДВ);
С0 – документально підтверджений середній рівень ціни за одиницю товару на день
укладення Договору (додаткової угоди про зміну ціни) або більш пізню дату
місяця, в якому було укладено Договір (додаткова угода);
С1 – документально підтверджений середній рівень ціни за одиницю товару на день,
у якому відбувається зміна ціни за одиницю товару або більш ранню дату.
ПДВ – податок на додану вартість, який нараховується відповідно до законодавства.
10.4.2.
Належим документальним підтвердженням коливання ціни такого товару на ринку
та середнього рівня ціни за одиницю товару в пункті 10.4 Договору визнаються
наступні документи (інформація): ……………………………………..
10.5. Зміна істотних умов Договору у випадку передбаченому пунктом 10.2.3 цього Договору,
здійснюється за ініціативою однієї із Сторін шляхом коригування відповідних якісних та
інших характеристик товару, без зміни суми, визначеної в Договорі;
10.6. Зміна істотних умов Договору у випадку передбаченому пунктом 10.2.4 цього Договору,
здійснюється за ініціативою однієї із Сторін на підставі наданого документального
підтвердження наявності об’єктивних обставин, передбачених цим підпунктом, шляхом
внесення змін до умов Договору, які визначають строк його дії (без зміни суми, визначеної в
Договорі та / або ціни за одиницю товару).
10.7. Зміна істотних умов Договору у випадку передбаченому пунктом 10.2.5 цього Договору,
здійснюється шляхом зменшення суми, визначеної в Договорі, або зменшення ціни за
одиницю товару з відповідним зменшенням суми, визначеної в Договорі (без зміни кількості
товарів, а також їх технічних та якісних характеристик).
10.8. Зміна істотних умов Договору у випадку передбаченому пунктом 10.2.6 цього Договору,
здійснюється шляхом зміни ціни за одиницю товару з відповідною зміною суми, визначеної
в Договорі, в частині нарахування встановлених законом податків і зборів (обов’язкових
платежів) відповідно до змін, внесених у законодавство України з питань оподаткування.
10.9. Зміна істотних умов Договору у випадку, передбаченому пунктом 10.2.7 Договору, у зв'язку
зі зміною індексу споживчих цін (індексу інфляції) здійснюється на вимогу однієї із Сторін
на таких умовах:
10.9.1.
Підставою для зміни умов Договору є зміна встановленого згідно із законодавством
органами державної статистики індексу споживчих цін (індексу інфляції) на 2% або
більше.
10.9.2.
Зміна умов Договору здійснюється шляхом зміни ціни за одиницю товару з
відповідною зміною суми, визначеної в Договорі.
10.9.3.
Нова (змінена) ціна за одиницю товару, обчислюється за формулою:
Ці = Ц𝟎𝟎 × ∆і + ПДВ; де
Ці – нова (змінена) ціна за одиницю товару (з урахуванням ПДВ);
Ц0 – базова ціна за одиницю товару, передбачена у Специфікації (у чинній її редакції)
(без урахування ПДВ);
∆і – коефіцієнт приросту індексу споживчих цін, обчислений, виходячи з офіційно
встановлених органами державної статистики індексів споживчих цін, починаючи
з місяця, у якому було встановлено базову ціну (Ц0), і закінчуючи місяцем, що
передував зміні умов Договору;
ПДВ – податок на додану вартість, який нараховується відповідно до законодавства.
10.10. Зміна істотних умов Договору у випадку, передбаченому пунктом 10.2.7 Договору, у зв'язку
зі зміною курсу іноземної валюти здійснюється на вимогу однієї із Сторін на таких умовах:
10.10.1. Підставою для зміни умов Договору є зміна офіційно встановленого курсу
іноземної валюти (Євро) на 5% або більше,
10.10.2. Зміна умов Договору здійснюється шляхом зміни ціни за одиницю товару з
відповідною зміною суми, визначеної в Договорі.
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Зміна умов Договору у зв'язку зі зміною курсу іноземної валюти (євро)
здійснюється лише в частині імпортної складової ціни товару, яка зазначена
Постачальником у Специфікації, і допускаються лише щодо імпортного товару,
який ввезений (ввозиться) в установленому порядку на митну територію України
Постачальником або третьою особою, у якої Постачальних закупив (закуповує)
товар для його наступного продажу (постачання)).
10.10.4. Нова (змінена) ціна за одиницю товару, обчислюється за формулою:
К𝟏𝟏
Ці = (Ц𝟎𝟎 × (𝟏𝟏 − 𝐒𝐒) + (Ц𝟎𝟎 × 𝐒𝐒) × ) + ПДВ; де
К𝟎𝟎
Ці – нова (змінена) ціна за одиницю товару (з урахуванням ПДВ);
Ц0 – базова ціна за одиницю товару, передбачена у Специфікації (у чинній її
редакції) (без урахування ПДВ);
S – коефіцієнт імпортної складової ціни (у сотих частинах від одиниці), який
відповідає частці питомій вазі імпортної складової (елемента) у структурі ціни
за одиницю товару (у відсотках) згідно зі Специфікацією (у її чинній редакції);
К0 – офіційно встановлений НБУ курс Євро на день встановлення було
встановлено базової ціни (Ц0);
К1 – офіційно встановлений НБУ курс Євро на день ввезення товару на митну
територію України, що підтверджується даними відповідної митної декларації
(декларацій);
ПДВ – податок на додану вартість, який нараховується відповідно до
законодавства.
10.10.5. Належним документальним підтвердженням підстав зміни умов Договору в зв'язку зі
зміною курсу іноземної валюти (євро) є наступні документи (інформація): 1) копії
митної декларації (декларацій) та доданих до неї супровідних документів (за
необхідності), що підтверджує відповідно до законодавства дату переміщення
товару через митний кордон України в режимі імпорту; 2) копії документів, що
підтверджують перехід права власності на товар, що поставляється за цим
Договором, від третьої особи – імпортера до Постачальника (у разі якщо
Постачальник не є імпортером товару).
10.11. Зміна істотних умов Договору у випадку передбаченому пунктом 10.2.8 цього Договору,
здійснюється за ініціативою Покупця шляхом продовження строку дії Договору та з
одночасним або наступним визначення обсягу товару (об'єму товару), що буде постачатися
протягом зазначеного строку, і загальної ціни такого товару (у межах 20% ціни договору на
момент продовження строку його дії).
10.12. Відповідно до частини першої статті 638 Цивільного кодексу України, статті 180
Господарського кодексу України істотними умовами цього Договору є:
10.12.1. предмет Договору, в тому числі технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі товару;
10.12.2. ціна, в тому числі ціна за одиницю товару, а також сума, визначена в договорі про
закупівлю відповідно до ціни тендерної пропозиції переможця за результатами
аукціону;
10.12.3. строк дії договору про закупівлю та строк виконання зобов'язань щодо передання
товару (виконання робіт, надання послуг);
10.12.4. умови розділу XII цього Договору;
10.12.5. інші умови Договору, які є істотними для даного виду договорів та/або відповідно
до спеціального законодавства, що регулює діяльність, пов'язану з предметом
закупівлі;
10.12.6. інші умови цього Договору, які визначені істотними за заявою однієї зі Сторін, яка
(у разі її наявності) додається до цього Договору як його невід’ємна частина.
10.13. Враховуючи положення статті 651 Цивільного кодексу України (підстави для зміни або
розірвання договору) та статті 188 Господарського кодексу України (порядок зміни та
10.10.3.
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розірвання господарських договорів) зміна умов Договору, які не є істотними, здійснюється
Сторонами у відповідно до положень Цивільного та Господарського кодексів України..
10.14. Враховуючи положення статті 651 Цивільного кодексу України (підстави для зміни або
розірвання договору) та статті 188 Господарського кодексу України (порядок зміни та
розірвання господарських договорів) зміна умов Договору, які не є істотними, здійснюється
сторонами у порядку, встановленому пунктом 10.1 сторони керуються Цивільним та
Господарським кодексами України.
11.1.

11.2.
11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

XI. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання його Сторонами і діє до 31 грудня
2019 року, а в частині розрахунків до повного виконання Сторонами прийнятих на себе
зобов'язань.
Строк дії Договору може бути продовжено у прядку, визначеному розділом X цього
Договору з урахуванням вимог Закону України “Про публічні закупівлі”
Договір може бути розірвано достроково з додержанням вимог Закону України “Про ринок
товару” та інших нормативно-правових актів, прийнятих на його виконання:
11.3.1. за взаємною згодою Сторін;
11.3.2. в односторонньому порядку шляхом односторонньої відмови Покупця від Договору
у випадках, передбачених пунктом 11.4 цього Договору;
11.3.3. в односторонньому порядку шляхом односторонньої відмови Постачальника від
Договору у випадках, передбачених пунктом 11.5 цього Договору;
11.3.4. за рішенням суду на вимогу однієї із Сторін;
11.3.5. в інших випадах, передбачених законом та/або цим Договору.
Покупець має право відмовитися від Договору повністю або частково в односторонньому
порядку у випадках:
11.4.1. відсутності коштів для фінансування закупівлі, в тому числі зупинення або
припинення фінансування видатків Покупця на відповідні цілі, зменшення або
припинення відповідних бюджетних асигнувань;
11.4.2. відсутності подальшої потреби в закупівлі товару в обсягах, передбачених цим
Договором.
11.4.3. застосування відповідно до цього Договору оперативно-господарських санкцій у
вигляді односторонньої відмови від зобов’язання;
11.4.4. банкрутства або порушення справи про банкрутство Постачальника;
11.4.5. в інших випадках, передбачених законом або цим Договором.
Постачальник має право відмовитися від Договору повністю або частково (щодо окремих
об'єктів Покупця / пунктів призначення / обсягів / розрахункових періодів) в
односторонньому порядку у випадках:
11.5.1. зупинення або припинення бюджетних асигнувань та/або фактичного фінансування
видатків Покупця на закупівлю товару більше ніж на 60 календарних днів;
11.5.2. застосування відповідно до цього Договору оперативно-господарських санкцій у
вигляді односторонньої відмови від зобов’язання;
11.5.3. відсутність замовлень (заявок) на постачання товару згідно з розділом VI цього
Договору протягом 90 календарних днів поспіль після поставки останньої партії
товарів;
11.5.4. в інших випадках, передбачених законом або цим Договором.
У випадках, передбачених пунктами 11.4 і 11.5 цього Договору, повідомлення про
односторонню відмову від Договору повинно бути надіслане з повідомленням про вручення
або вручене під розпис іншій Стороні не пізніше ніж за десять календарних днів до дати
припинення Договору (крім випадків, передбачених пунктами 7.6, 7.7 цього Договору).
У випадках дострокового розірвання Договір вважається припиненим:
11.7.1. з дня укладення Сторонами правочину про розірвання Договору за взаємною згодою
та підписання відповідної угоди, якщо Сторони не зазначили іншу (більш пізню)
дату розірвання Договору;
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11.7.2. на одинадцятий день з дня отримання іншою Стороною повідомлення (розпорядчого
рішення) про односторонню відмову від цього Договору у визначених ним випадках
(крім випадків, передбачених пунктами 7.6, 7.7 цього Договору).
11.8. У разі дострокового розірвання цього Договору взаєморозрахунки між Сторонами
здійснюються протягом 10 (десяти) банківських днів, якщо Сторони не визначать інші
строки розрахунків.
XII. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
12.1. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи,
працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють
виплату будь-яких грошових коштів або передачу цінностей, прямо або опосередковано,
будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь
неправомірні переваги чи на інші неправомірні цілі.
12.2. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи,
працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством, як дача /
отримання / пропонування неправомірної винагороди (вигоди) а також дії, що порушують
вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом.
12.3. Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином
працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків,
безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не пойменованими у цьому
пункті способами, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення
виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.
12.4. Під діями працівника, здійснюваними на користь стимулюючої його Сторони, розуміються:
12.4.1. надання невиправданих переваг у порівнянні з іншими контрагентами;
12.4.2. надання будь-яких гарантій;
12.4.3. прискорення існуючих процедур;
12.4.4. інші дії, що виконуються працівником в рамках своїх посадових обов'язків, але
йдуть врозріз з принципами прозорості та відкритості взаємин між Сторонами.
12.5. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких
антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов'язується повідомити іншу Сторону у
письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право
призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що
порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинно бути надіслане
протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати направлення письмового повідомлення.
12.6. У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана послатися на факти або надати матеріали,
що достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може
відбутися порушення будь-яких положень цих умов контрагентом, його афілійованими
особами, працівниками або посередниками виражається в діях, які кваліфікуються
відповідним законодавством, як дача/одержання/пропонування неправомірної винагороди
(вигоди), комерційний підкуп, а також діях, що порушують вимоги законодавства України та
міжнародних актів про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
12.7. Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції і
контролюють їх дотримання. При цьому Сторони докладають розумні зусилля, щоб
мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну
діяльність, а також надають взаємне сприяння один одному в цілях запобігання корупції.
При цьому Сторони забезпечують реалізацію процедур з проведення перевірок з метою
запобігання ризиків залучення Сторін у корупційну діяльність.
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12.8. З метою проведення антикорупційних перевірок Постачальник зобов'язується у будь-який
час протягом дії цього Договору за письмовим запитом Покупця надати інформацію про
ланцюжок бенефіціарних власників (вигодонабувачів, контролерів) Постачальника,
включаючи (у тому числі, кінцевих) з додаванням підтверджуючих документів (далі Інформація). Інформація надається на паперовому носії, завірена підписом належним чином
уповноваженої посадової особи Постачальника, у визначений Покупцем розумний строк.
Датою надання Інформації є дата отримання Покупцем поштового відправлення.
12.9. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умов цього
Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору в цілому, так і
для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень.
13.1.

13.2.
13.3.
13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

XIII. ІНШІ УМОВИ
У випадках не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством
України, яке регулює відносини в даній сфері діяльності, зокрема Цивільним кодексом
України, Господарським кодексом України, Законом України “Про публічні закупівлі”,
іншими актами законодавства України.
Жодна зі Сторін не має права передавати свої права і обов'язки за даним Договором третій
Стороні без письмової згоди на це другої сторони по цьому договору.
На момент підписання цього Договору Сторони дійшли згоди щодо усіх його істотних
умов, а також погодили інші умови цього Договору, які не належать до істотних.
Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні
договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з
питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але
можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.
Тлумачення змісту умов (положень) цього Договору здійснюється Сторонами за взаємною
згодою з урахуванням статей 213, 637 Цивільного кодексу України, шляхом підписання
відповідної додаткової угоди. У разі недосягнення згоди щодо тлумачення умов цього
Договору на вимогу однієї або обох Сторін суд може постановити рішення про тлумачення
його змісту.
Тендерна документація Покупця, тендерна пропозиції Постачальника та інші документи,
пов'язані з проведенням процедури закупівлі за результатами якої укладено цей Договір,
використовуються Сторонами для тлумачення його умов.
Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів
реквізитів (найменування, місцезнаходження, організаційно-правової форми, засобів
зв’язку, банківських реквізитів, статусу платника ПДВ, платника податку на прибуток
(системи оподаткування, обліку та звітності) та зобов'язуються невідкладно (протягом
розумного строку) у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі
неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
У цьому договорі ідентифікаційні дані (реквізити) Сторін – найменування,
місцезнаходження, ідентифікаційний номер тощо, приймаються за даними Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань (далі – ЄДР). У разі розбіжностей в ідентифікаційних даних (реквізитах)
вказаних у Договорі, електронній системі закупівель та ЄДР (за умови однакових
ідентифікаційних номерів – кодів ЄДРПОУ або РНОКПП), Сторони для цілей виконання
цього Договору використовують ідентифікаційні дані (реквізити), які містяться в ЄДР.
Керуючись Законом України “Про захист персональних даних” Сторони розуміють, що вся
інформація про їх представника, яка міститься в даному Договорі є персональними даними,
тобто даними, які використовуються для ідентифікації такого представника. Представник
однієї Сторони, погоджується з тим, що такі дані зберігаються у іншої Сторони для
подальшого використання відповідно до чинного законодавства України та для реалізації
ділових відносин між Сторонами. Підпис на цьому Договорі представників Сторін означає
однозначну згоду з вищевикладеним і підтвердженням того, що представник ознайомлений
зі змістом статті 8 Закону України “Про захист персональних даних”.
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13.10. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають
юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та
скріплені їх печатками (у разі наявності).
13.11. В обґрунтованих випадках Сторони можуть за взаємною згодою відступати від умов цього
Договору, які не визначені як істотні, зупиняти або припиняти дію окремих положень цього
Договору шляхом підписання відповідної додаткової угоди.
13.12. На момент укладення цього Договору Постачальник є платником …………………………
13.13. Покупець має статус комунального некомерційного підприємства.
……………………………..(інші узгоджені Сторонами умови – за наявності)……….
14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

XIV. ОСОБЛИВІ УМОВИ
Відповідно до пункту 1-1 Постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 №333 (зі
змінами і доповненнями) та з метою задоволення в повному обсязі потреби Покупця в
лікарських засобах, зареєстрованих в Україні в установленому законом порядку та
включених до Національного переліку основних лікарських засобів, затверджених цією
Постановою (далі – Національний перелік), Сторони після укладення цього Договору
можуть додатково визначити у письмовій формі помісячний графік задоволення в повному
обсязі потреби Покупця в лікарських засобах, які постачаються за цим Договором і
включені до Національного переліку. У разі необхідності Сторони можуть коригувати
зазначений графік у разі необхідності, зокрема відповідно до фактичних потреб Покупця у
відповідних лікарських засобах.
Помісячний графік, передбачений пунктом 14.1 цього Договору (у разі його визначення), у
повинен містити помісячний розподіл передбаченої у Специфікації кількості лікарських
засобів, які включені до Національного переліку, для задоволення в повному обсязі потреби
Покупця у відповідних лікарських засобах.
Помісячний графік, передбаченого пунктом 14.1 цього Договору, є планово-управлінським
документом Покупця та Постачальник, у зв'язку з чим його визначення (затвердження)
Сторонами, а також наступне коригування здійснюється шляхом підписання окремого
протоколу без внесення змін до цього Договору.
Закупівля (придбання та постачання) передбачених Специфікацією лікарських засобів, які
не належать до Національного переліку, може здійснюватися лише за умови задоволення в
повному обсязі потреби Покупця в лікарських засобах, зареєстрованих в Україні в
установленому законом порядку та включених до Національного переліку. Обсяги потреби
в закупівлі лікарських засобів визначаються Покупцем самостійно за видами медичної
допомоги в порядку, встановленому Міністерством охорони здоров'я.
Замовлення (заявка) на постачання лікарських засобів, передбачених Специфікацією, але не
включених до Національного переліку, подається Покупцем Постачальнику лише у разі
виконання умов, передбачених пунктом 14.4 цього Договору, щодо усього обсягу потреби в
закупівлі лікарських засобів, включених до Національного переліку відповідно до
законодавства. При цьому Постачальник не має права вимагати від Покупця подання
замовлення (заявки) на постачання лікарських засобів, не включених до Національного
переліку, та/або спонукати Покупця до цього у будь-який спосіб.
Пакування та маркування товару повинно відповідати вимогам законодавства, що регулює
які регулюють обіг лікарських засобів, що становлять предмет закупівлі, зокрема вимогам:
14.6.1. статті 12 Закону України “Про лікарські засоби”;
14.6.2. частини першої статті 18 Закону України “Про наркотичні засоби, психотропні
речовини і прекурсори”;
Сторони виконують умови цього Договору з дотриманням вимог Закону України “Про
наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори” 15.02.1995 № 60/95-ВР, Порядку
провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
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14.8.

України від 03.06.2009 № 589, інших актів законодавства, що регулюють діяльність у цій
сфері.
Доставка Постачальником товарів, що поставляються за цим Договором, до місця поставки
(передачі), а також їх приймання Покупцем здійснюється в установленому порядку з
урахуванням вимог Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та
знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони
здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.05.2013 № 333.
…………………………..(інші узгоджені Сторонами особливі умови – за наявності)……….

XV. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
15.1. Невід`ємною частиною цього Договору є:
15.1.1. Обсяг закупівлі (Додаток № 1).
15.1.2. Специфікація (Додаток № 2).
……………………………..(інші узгоджені Сторонами додатки – за наявності)……….
15.2. Усі Додатки становлять невід’ємну частину цього Договору.
XVI. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
ПОКУПЕЦЬ

ПОСТАЧАЛЬНИК

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ЛУЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА
РАЙОННА ЛІКАРНЯ ЛУЦЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ"
45601, Волинська обл., Луцький район,
село Липини, ВУЛИЦЯ ТЕРЕМНІВСЬКА,
будинок 100
ЄДРПОУ 01983134
р/р 35432036022426 в ГУДКСУ
у Волинській області, МФО 803014
Директор
С.М.Коновал
(підпис)

Додаток № 1
до договору №
від
201 р.

6

7

8

Разом з ПДВ
(грн.)

5

Разом без ПДВ
(грн.)

4

Ціна за одиницю
з ПДВ (грн.)

3

2

Ціна за одиницю,
без ПДВ (грн.)

Найменування
виробника, країна
походження

ПДВ (грн.)

1
Станом на
1.

Комерційна
(торговельна)
назва

Кількість

Міжнародна
непатентована
назва

201 р.

Одиниця виміру

№
п/п

Форма випуску,
доза лікарського
засобу

ОБСЯГ ЗАКУПІВЛІ
за договором №
від

9

10

11

12

201_ р.
Всього без ПДВ (грн.)
ПДВ (грн.)
Всього з ПДВ (грн.)

Від Покупця:

/ С.М. Коновал /

Від Продавця:

/

/

16
Додаток № 2
до договору №
від
201 р.
СПЕЦИФІКАЦІЯ

Специфікація діє з

201_ р.

Від Покупця:

/ С.М. Коновал /

Від Продавця:

/

/

11

12

13

Ціна за упаковку
з ПДВ (грн.)

9 10

Ціна за упаковку
без ПДВ (грн.)

8

Кількість
упаковок

7

Кількість
одиниць товару в
упаковці

6

Пакування товару

Вид упаковки

5

Ціна за одиницю
з ПДВ (грн.)

4

3

ПДВ (грн.)

Ціна за одиницю,
без ПДВ (грн.)

2

Найменування
виробника,
країна
походження

Кількість

1
1.
2.
3.
4.

Міжнародна
Комерційна
непатентована (торговельна)
назва
назва

Одиниця виміру

№
п/п

Ціна за одиницю
товару

Форма випуску,
доза лікарського
засобу

Найменування, технічні, якісні та кількісні характеристики

14

15

16

Додаток 5
до Тендерної документації
Форма № 1
Замовник: (назва замовника)
Учасник:

(назва учасника)

Процедура закупівлі: (процедура закупівлі)
Предмет закупівлі: (назва предмета закупівлі)

ЗАЯВА
про подання тендерної пропозиції
1. Керуючись Законом України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон), добровільно приймаючи на
себе зобов’язання учасника процедури закупівлі згідно із законодавством України та умовами
розробленої та затвердженої замовником Тендерної документації для проведення процедури
закупівлі (далі – Тендерна документація), –
(назва учасника)
подає пропозицію щодо предмета закупівлі “ (назва предмета закупівлі) ”.
2. У складі пропозиції подаються документи за переліком згідно з Додатком А.
3. У зв’язку з подання пропозиції (назва учасника) надає замовнику:
o інформацію про себе згідно з Додатком В та підтверджує достовірність;
o гарантії доброчесності згідно з Додатком С.
4. У зв’язку з подання пропозиції (назва учасника) підтверджує:
o початкову ціну тендерної пропозиції, яка зазначена у відповідних полях електронної форми
пропозиції в електронній системі закупівель, в тому числі щодо окремих лотів (у разі їх
визначення замовником);
o відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно зі статтею 17 Закону;
o відповідність кваліфікаційним критеріям, встановленим у Тендерній документації;
o наявність усіх необхідних повноважень в особи, яка подала (підписала) пропозицію від імені
учасника через відповідний авторизований електронний майданчик, та буде брати в участь в
електронному аукціоні від імені учасника.
5. У зв’язку з участю у процедурі закупівлі (назва учасника) попередньо схвалює усі дії особи, яка
від імені учасника братиме участь в електронному аукціоні, в тому числі дії зі зменшення ціни
тендерної пропозиції, а також попередньо підтверджує ціну тендерної пропозиції, яка буде
встановлена за результатами аукціону.
Додатки:

Додаток А. Реєстр документів.
Додаток В. Інформація про учасника.
Додаток С. Гарантії доброчесності учасника.

(дата)
(інформація про підписувача)
(підпис)

Форма № 1
Додаток А
до заяви про подання тендерної пропозиції
Учасник: (назва учасника)
процедура закупівлі: (процедура закупівлі)

РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ
№
з/п

Найменування і реквізити документа,
що подається у складі пропозиції

1

2

Примітка
3

1.

(у полі “Примітка”

2.

зазначається назва файлу

3.

з електронним документом

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

(кількість рядків таблиці збільшується або зменшується

…

залежно від кількості документів, які подаються учасником

n

у складі пропозиції)

Всього у складі пропозиції подано (кількість документів) документів.
(дата)
(інформація про підписувача)
(підпис)

Форма № 1
Додаток B
до заяви про подання тендерної пропозиції
Процедура закупівлі: (процедура закупівлі)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКА
1. Повне найменування або прізвище, ім’я, (зазначається за даними установчих документів
юридичної особи або за даними паспортного документа
по батькові учасника
2. Код ЄДРПОУ або РНОКПП учасника

3. Місцезнаходження (місце проживання)
учасника
4. Статус платника ПДВ із зазначенням
індивідуального податкового номера
5. Статус платника єдиного податку із
зазначенням відповідної групи платника
6. Банківські реквізити поточного рахунка
(рахунків) учасника в банку (банках)
7. Відомості про службову (посадову)
особу учасника, яка підписує пропозиції
(підписувача)

8. Відомості про службову (посадову)
особу учасника, яку уповноважено
учасником представляти його інтереси
під час проведення процедури закупівлі
9. Перелік чинних ліцензій та/або дозволів
учасника (за наявності)

фізичної особи)
(фізична особа, яка відмовилася від прийняття
РНОКПП, зазначає серію і номер паспорта; учасникнерезидент зазначає аналогічні реєстраційні дані згідно
із законодавством країни реєстрації )
(зазначається за даними відповідних державних
реєстрів)
(зазначається, чи є учасник платником ПДВ за
законодавством України, якщо так – вказується
індивідуальний податковий номер)
(зазначається, чи є учасник платником єдиного податку
за законодавством України, якщо так – вказується група
платника)
(зазначається не менше одного рахунка із зазначенням
валюти і номера рахунка, МФО банківської установи в
Україні; учасник-нерезидент може зазначити банківські
реквізити в іноземному банку)
(обов'язково зазначається: 1) прізвище, ім’я, по батькові
підписувача; 2) посада (місце роботи); 3) назва та
реквізити документа, на підставі якого діє підписувач
(статут, інший установчий документ, довіреність, акт
юридичної особи тощо)); (не зазначається, якщо
пропозицію підписує фізична особа, яка є учасником)
(обов'язково зазначається: 1) прізвище, ім’я, по батькові
підписувача; 2) посада (місце роботи); 3) назва та
реквізити документа, на підставі якого діє підписувач
(статут, інший установчий документ, довіреність, акт
юридичної особи тощо))
(зазначається інформація про наявність ліцензій /
спеціальних дозволів, які отримані учасником станом на
день подання пропозиції)

Достовірність зазначеної вище інформації підтверджую.
(інформація про підписувача)
(підпис)

Форма № 1
Додаток С
до заяви про подання тендерної пропозиції
Замовник: (назва замовника)
Учасник:

(назва учасника)

процедура закупівлі: (процедура закупівлі)

ГАРАНТІЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ УЧАСНИКА
У зв’язку з поданням своєї пропозиції для участі у даній процедурі закупівлі, керуючись Законом
України “Про публічні закупівлі” та умовами Тендерної документації замовника,
(назва учасника) підтверджує без будь-яких попередніх умов і застережень:
1) свою ресурсну, кадрову, фінансову і технічну спроможність виконати договір про закупівлю на
запропонованих замовником умовах;
2) достовірність інформації, зазначеної у пропозиції та документах, поданих у її складі;
3) добровільність подання пропозиції та взяття на себе зобов’язань, що випливають або можуть
випливати з факту подання пропозиції, участі у торгах, визнання учасника переможцем
процедури закупівлі, укладення договору про закупівлю.
Подаючи пропозицію, (назва учасника) без будь-яких попередніх умов і застережень гарантує,
що:
1) ціна пропозиції (в тому числі застосовані ціни за одиницю продукції (товарів, робіт, послуг),
тарифи, розцінки, норми (нормативи) тощо) відповідають законодавству України про ціни та
ціноутворення і розраховані відповідно до чинних нормативних актів, стандартів і норм, які
регулюють порядок і умови ціноутворення у відповідній галузі;
2) ціна пропозиції не включає у себе будь-які витрати, пов’язані з участю у торгах, в тому числі ті,
що передбачені умовами Тендерної документації;
3) інші умови пропозиції встановлені та зазначені відповідно до чинних нормативних актів,
стандартів і норм, що регулюють діяльність, пов’язану з предметом закупівлі у відповідній
галузі;
(назва учасника) додатково гарантує:
1) справжність своїх намірів щодо участі у процедурі закупівлі для укладення договору про
закупівлю та забезпечення його реального виконання з метою отримання прибутку або
досягнення іншого економічного ефекту безпосередньо від виконання договору або у
майбутньому;
2) дотримання принципів добросовісної конкуренції та свою непричетність до будь-яких дій, які
можуть бути розцінені як антиконкурентні узгоджені дії, в тому числі свою неучасть у будь-яких
попередніх домовленостях, угодах, змовах тощо з метою спотворити результати процедури
закупівлі або вплинути на її результати в інший спосіб;
3) свою непричетність до будь-яких дій, які можуть бути розцінені як корупційні, в тому числі свою
неучасть у будь-яких попередніх домовленостях, переговорах, угодах змовах тощо з метою
вплинути на прийняття замовником рішень щодо результатів процедури закупівлі, застосування
певної процедури закупівлі, встановлення кваліфікаційних критеріїв, інших вимог до учасників,
технічних, якісних або інших характеристик предмета закупівлі, включення або невключення у
Тендерну документацію тих чи інших умов.
(інформація про підписувача)
(підпис)

Додаток 6
до Тендерної документації
Форма № 2
(назва замовника)

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
про виконання аналогічного договору
1. (назва учасника) заявляє про наявність досвіду виконання аналогічного договору (договорів), а саме:
№
з/п

Найменування предмету
закупівлі за договором

Номер і дата укладення
договору

Найменування
контрагента (замовника)
за договором

1

2

3

4

Місцезнаходження
контрагента (замовника)
за договором
5

Таблиця 1
Телефон контрагента
(замовника), інші засоби
зв'язку (за наявності)
6

2. (назва учасника) гарантує, що наведений вище аналогічний договір (договори), виконаний (виконані) належним чином, факти порушення
(неналежного виконання) умов договору відсутні.

(дата)
(інформація про підписувача)
(підпис)

Додаток 7
до Тендерної документації
Форма № 3

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
Замовник: (назва замовника)
Учасник: (назва учасника)
Процедура закупівлі: (процедура закупівлі)
Керуючись Законом України “Про публічні закупівлі” (назва учасника) подає пропозицію щодо предмета закупівлі (окремої частини предмета
(назва предмета закупівлі)
закупівлі – лоту):
пропонує замовнику товари з наступними технічними, якісними, кількісними та іншими
характеристиками:
Лот: (номер та назва частини предмета закупівлі (лоту) – у разі якщо тендерна пропозиція подається щодо окремого лоту)
Найменування, технічні, якісні, кількісні та інші характеристики товару (лікарського засобу)
№
з/п
1

Міжнародна
непатентована
назва

Комерційна
(торговельна) назва

Найменування
виробника, країна
походження

Форма випуску,
доза лікарського
засобу, тощо

2

3

4

5

Пакування товару

Кількість
Номер реєстраційного Одиниця
Вид / тип одиниць Кількість
Кількість
посвідчення
виміру
упаковки товару в упаковок
упаковці
6

1.
2.
3.
…
n

(дата)
(інформація про підписувача)
(підпис)

7

8

9

10

11

Додаток 8
до Тендерної документації
Форма № 4
Замовник: (назва замовника)
Учасник:

(назва учасника)

Процедура закупівлі: (процедура закупівлі)

Лист-підтвердження ціни тендерної
пропозиції за результатами аукціону
Керуючись частиною четвертою статті 36 Закону України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон),
виключно з метою підтвердження ціни тендерної пропозиції за результатами електронного
аукціону під час процедури закупівлі (процедура закупівлі) та забезпечення належної підготовки й
укладення договору про закупівлю, –
1. (назва учасника) підтверджує ціну пропозиції за результатами електронного аукціону в сумі
(остаточна ціна цифрами) грн. ((остаточна ціна словами)), в тому числі ПДВ - ((розмір ПДВ –
цифрою)), а також ціну за одиницю товару:
Лот (номер та назва лоту, щодо якого подана пропозиція (за наявності)
№
Міжнародна
Комерційна
п/п непатентована назва (торговельна) назва
1

2

3

Форма
випуску, доза
лікарського
засобу

Одиниця
виміру

4

5

Ціна за
одиницю,
Кількість
без ПДВ
(грн.)
6

7

ПДВ
(грн.)

Ціна за
одиницю
з ПДВ
(грн.)

8

9

1.
2.
3.
…
n

2. (назва учасника) підтверджує чинність та незмінність тендерної пропозиції, поданої для участі у
торгах з урахування ціни за результатами аукціону.
3. (назва учасника) зобов’язується передати замовнику для погодження та підписання у
встановлені Законом строки проект договору про закупівлю у зазначеній вище сумі.
Дана лист не змінює жодних умов тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, не
входить до її складу, а призначений виключно для підтвердження ціни тендерної пропозиції за
результатами аукціону переможця процедури закупівлі з метою укладення договору про
закупівлю згідно з частиною четвертою статті 36 Закону.
(дата)
(інформація про підписувача)
(підпис)

Додаток 9
до Тендерної документації
ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ФОРМ ДОКУМЕНТІВ
Розділ 1. Загальні положення
1.1. Загальні вимоги

1.1.1. Цей Додаток визначає інструкцію та вказівки щодо заповнення форм
документів, які передбачені Тендерною документацією:
(a) Форма № 1 (Додаток 5 до Тендерної документації);
(b) Форма № 2 (Додаток 6 до Тендерної документації);
(c) Форма № 3 (Додаток 7 до Тендерної документації);
(d) Форма № 4 (Додаток 8 до Тендерної документації);
1.1.2. Кожен документ за формою, зазначеною у пункті 1.1.1 цього Додатку,
складається як єдиний документи у вигляді окремого файлу у відповідно до умов
Тендерної документації.
1.1.3. Учасник створює документ за відповідною формою шляхом заповнення
окремих полів, з наступним збереженням (перетворенням) отриманого тексту у
файл відповідного формату даних електронних документів.
1.1.4. Текст пояснень та вказівок, виконаний курсивом синього кольору, при
внесенні відповідної інформації у поля форми має бути замінений відповідними
даними (текстом) або видалений із заміною його символом пробілу або тире – у
разі якщо відповідне поле не заповнюється.

1.2. Вказівки щодо
заповнення окремих
полів форм

1.2.1.

У полі “(назва замовника)” зазначається найменування замовника за
даними Тендерної документації.
1.2.2. У полі “(процедура закупівлі)” зазначається унікальний номер
процедури закупівлі (оголошення про проведення відкритих торгів) в
електронній системі закупівель, який має наступний вигляд: UA-2017-00- 00000000-a.
1.2.3. У полі “(назва учасника)” вказується повне найменування учасникаюридичної особи (із зазначенням організаційно-правової форми) або прізвище,
ім’я, по батькові фізичної особи, яка є учасником (із зазначенням статусу фізичної
особи – підприємця у разі його наявності).
1.2.4. У полі “(назва предмета закупівлі)” вказується повна назва предмета
закупівлі відповідно до Тендерної документації із зазначенням кодів відповідних
класифікаторів (за наявності).
1.2.5. У полі “(дата)” зазначається дата складання документа, яка повинна
відповідати даті його підписання.
1.2.6. У полі “(інформація про підписувача)” вказується прізвище, ім’я та по
батькові підписувача із зазначенням посади службової (посадової) особи учасника
– у разі наявності такого статусу.
1.2.7. У полі над написом “підпис” може зазначатися відмітка “ЕЦП” або
графічне відтворення власноручного підпису підписувача (за вибором учасника).
Розділ 2. Особливості подання окремих форм

2.1. Особливості
подання форм
документів

2.1.1. Форми № 1, № 2, № 3 подаються учасником у складі тендерної пропозиції
до закінчення строку подання тендерних пропозицій, який зазначений в
оголошенні про проведення відкритих торгів у відповідних файлах-архівах згідно
з вимогами Тендерної документації.
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2.1.2. Форма № 4 подається лише переможцем процедури закупівлі у
строки, визначені Тендерною документацією, і не належать до документів
тендерної пропозиції.

