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Додаток 5. Перелік інформації та спосіб підтвердження відповідності вимогам.

№ Розділ І. Загальні положення
1 Терміни, які вживаються в

тендерній документації
Тендерна  документація  розроблена  на  виконання
вимог Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-
VIII від 25.12.2015 р. в редакції  Закону № 114-IX від
19.09.2019  року   (далі  –  Закон).  Терміни,  які
використовуються  в  цій  тендерній  документації,
вживаються в значеннях, визначених Законом.

2 Інформація  про замовника
торгів

2.1 повне найменування Комунальне  некомерційне  підприємство  «Міська
лікарня №2» Краматорської міської ради.

2.2 місцезнаходження Донецька обл.,  м.  Краматорськ,  вул.  Дніпровська,
14, інд. 84306

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

Лисицька Оксана Ігорівна, 0671527720
oksana2005lisa@gmail.com

3 Процедура закупівлі Відкриті торги
4 Інформація  про  предмет

закупівлі
4.1 назва предмета закупівлі за кодом ДК 021:2015 - 85110000-3 

Послуги лікувальних закладів та супутні послуги 
(Послуги з патолого-гістологічних досліджень сек-
ційного, операційного та біопсійного матеріалу)

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

Лоти  (частини  предмета  закупівлі)  не  передбачено.
Закупівля здійснюється в цілому по предмету закупівлі

4.3 місце,  кількість,  обсяг
поставки  товарів  (надання
послуг, виконання робіт)

Послуги  з  патолого-гістологічних досліджень  сек-
ційного,  операційного та біопсійного матеріалу  -  1
послуга (детальна інфомація зазначена в додатку 1 до
тендерної документації);
84306, вул.Дніпровська 14, м. Краматорськ, Донецька
обл.

4.4 строк  поставки  товарів
(надання  послуг,  виконання
робіт)

До 31.12.2021 року

5 Недискримінація
учасників

 5.1.  Вітчизняні  та  іноземні  учасники  всіх  форм
власності  та  організаційно-правових  форм  беруть
участь у процедурах закупівель на рівних умовах.
Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників
до  інформації  про  закупівлю,  передбаченої  цим
Законом.
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6 Інформація  про  валюту,  у
якій  повинно  бути
розраховано  та  зазначено
ціну тендерної пропозиції

Валютою  тендерної  пропозиції  є  національна  валюта
України – гривня.

7 Інформація  про  мову
(мови),  якою  (якими)
повинно  бути  складено
тендерні пропозиції

7.1. Під час проведення процедур закупівель усі доку-
менти, що готуються замовником, викладаються украї-
нською мовою.
7.2. Під час проведення процедури закупівлі усі доку-
менти, що мають відношення до тендерної пропозиції 
та складаються безпосередньо учасником, викладаю-
ться українською мовою. 
У разі  надання  інших  документів  складених   мовою
іншою  ніж  українська  мова  або  російська  мова,  такі
документи  повинні  супроводжуватися  перекладом
українською  мовою,  переклад  (або  справжність
підпису  перекладача)  -  засвідчений  нотаріально  або
легалізований  у  встановленому  законодавством
України порядку.  Тексти повинні бути автентичними,
визначальним є текст, викладений українською мовою.

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

роз’яснень  щодо  тендерної
документації 

1.1. Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж
за  10 днів  до  закінчення  строку  подання  тендерних
пропозицій  звернутися  через  електронну  систему
закупівель  до  замовника  за  роз’ясненнями  щодо
тендерної документації. 
1.2.  Усі  звернення  за  роз’ясненнями  автоматично
оприлюднюються в електронній системі закупівель без
ідентифікації особи, яка звернулася до замовника.
1.3. Замовник повинен протягом 3 робочих днів з дня їх
оприлюднення  надати  роз’яснення  на  звернення  та
оприлюднити  його  на  веб-порталі  Уповноваженого
органу відповідно до статті 10 Закону.
1.4.  У  разі  несвоєчасного  надання  або  ненадання
замовником  роз’яснень  щодо  змісту  тендерної
документації  строк  подання  тендерних  пропозицій
автоматично продовжується електронною системою не
менше як на 7 днів.

2 Унесення змін до тендерної 
документації

2.1. Замовник має право з власної ініціативи або у разі
усунення  порушень  законодавства  у сфері  публічних
закупівель, викладених у висновку органу державного
фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону,
або за результатами звернень, або на підставі рішення
органу  оскарження  внести  зміни  до  тендерної  доку-
ментації. У разі внесення змін до тендерної документа-
ції  строк  для  подання  тендерних  пропозицій
продовжується  замовником  в  електронній  системі
закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін
до  тендерної  документації  до  закінчення  кінцевого
строку подання тендерних пропозицій залишалося не
менше семи днів.
2.2.  Зміни,  що  вносяться  замовником  до  тендерної
документації,  розміщуються  та  відображаються  в
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електронній  системі  закупівель  у  вигляді  нової
редакції  тендерної  документації  додатково  до  поча-
ткової  редакції  тендерної  документації.  Замовник
разом із змінами до тендерної документації в окремо-
му документі оприлюднює перелік змін, що вносяться.
2.3. Зазначена у цій частині інформація оприлюднює-
ться замовником відповідно до статті 10 Закону.

Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції

1 Зміст  і  спосіб  подання
тендерної пропозиції

1.1.  Тендерна  пропозиція  подається  в  електронному
вигляді через електронну систему закупівель шляхом
заповнення електронних форм з окремими полями, де
зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки
(у  разі  їх  встановлення  замовником),  інформація  від
учасника процедури закупівлі  про його відповідність
кваліфікаційним  (кваліфікаційному)  критеріям,
наявність/відсутність підстав, установлених у статті 17
Закону і в тендерній документації, та шляхом заванта-
ження  необхідних  документів,  що  вимагаються
замовником у тендерній документації.
1.2.  Учасник  повинен  у  складі  своєї  тендерної
пропозиції  обов’язково  розмістити  (додати)  (роз-
містити  через  авторизований електронний майданчик
на  веб-порталі  Уповноваженого  органу  з  питань
закупівель) наступні документи та інформацію:
1.  заповнену  форму  «Тендерна  пропозиція»  згідно
Додатком №1 до тендерної документації, завірену під-
писом уповноваженої особи Учасника;
2.  інформацію та  документи,  що  підтверджують  від-
повідність учасника кваліфікаційним критеріям згідно
підпункту 5.1.1.-5.1.3 пункту 5 розділу 3 «Інструкція з
підготовки  тендерної  пропозиції»  даної  тендерної
документації; 
- інформацію  та  спосіб  підтвердження  відповідності
учасника  вимогам,  визначеним  у  статті  17  Закону
згідно підпункту 5.3. пункту 5 розділу 3 «Інструкція з
підготовки  тендерної  пропозиції»  даної  тендерної
документації;
- інформацію  та  документи,  що  підтверджують  від-
повідність  товару технічним і  якісним  характеристи-
кам  замовника  згідно  з  пунктом  6  розділу  3  «Ін-
струкція  з  підготовки  тендерної  пропозиції»  та
Додатком 2 даної тендерної документації; 
- документами,  що  підтверджують  повноваження
уповноваженої  особи  учасника  (посадової  особи  або
представника учасника процедури закупівлі) щодо під-
пису документів тендерної пропозиції, а саме: 
для учасника юридичної особи
а)  якщо підписувати документи тендерної  пропозиції
буде  посадова  особа  або  представник  учасника  про-
цедури  закупівлі,  яка  виступає  від  імені  учасника
згідно  статуту  (чи  іншого  установчого  документу),
тобто є керівником учасника (працівник, який очолює
суб’єкт  господарювання  та  наділений  необхідними
повноваженнями  для  прийняття  рішень),  то  учасник
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надає на таку уповноважену особу оригінал або належ-
ним  чином  завірену  копію  документу,  який  під-
тверджує його повноваження (наказ про призначення
керівника учасника на посаду або рішення власника (-
ів)  чи  протокол  зборів  (засідань,  тощо)  засновників
(акціонерів або учасників) про призначення керівника
учасника, президента, голови правління і т.п. або випи-
ску  з  рішення  власників  чи  зборів  (засідань,  тощо)
засновників (акціонерів або учасників) про призначен-
ня керівника учасника, президента, голови правління і
т.п. або інше);
б) якщо підписувати документи тендерної  пропозиції
буде  інша посадова  особа  або  представник  учасника
процедури закупівлі (яка виступає від імені учасника
але  не  згідно  статуту  (чи  іншого  установчого  доку-
менту)),  то  учасник  надає  оригінал  або  копію  дові-
реності або доручення разом з наданням оригіналу або
копії документу, що підтверджує право уповноваженої
посадової  (службової)  особи  учасника  надавати  такі
довіреності або доручення.
для  учасника  фізичної  особи  або  учасника  фізичної
особи-підприємця
а)  оригінал  чи копію паспорту громадянина  України
(1,  2,  3 та прописка)  у випадку,  якщо такий паспорт
оформлено у вигляді книжечки, або двостороння копія
паспорту громадянина України у випадку, якщо такий
паспорт  оформлено у формі  картки,  що містить  без-
контактний  електронний  носій,  або  копія  будь-якого
іншого  документу,  передбаченого  статтею 13 Закону
України  «Про  Єдиний  державний   демографічний
реєстр та документи, що підтверджують громадянство
України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»
від 20.11.2012 № 5492VI, зі змінами. (у разі, якщо під-
писувати  тендерну  пропозицію  та/або  договір  про
закупівлю буде уповноважена учасником особа необхі-
дно додатково надати  оригінал  чи копію довіреності
або доручення, яка засвідчує повноваження уповнова-
женої особи учасника на підпис тендерної пропозиції
та/або договору про закупівлю).
- лист-згоду з проектом договору про закупівлю, який
викладений  у  Додатку  3  до  тендерної  документації,
завірений  підписом  уповноваженої  особи  учасника
та/або  проект  договору  про  закупівлю  (Додаток  3),
завірений підписом уповноваженої особи учасника. (не
заповнені пункти не заповнюються).
- оригінал  або  належним  чином  завірену  копію
установчого документа юридичної особи (установчого
акту  або  статуту  або  засновницького  договору  або
положення тощо)  (остання зареєстрована редакція)  із
змінами (у разі їх наявності) або «Опис документів, що
надаються  юридичною  особою  державному  реє-
стратору для проведення реєстраційної дії» з відповід-
ним  кодом  доступу  до  результатів  надання
адміністративних послуг у сфері державної реєстрації
за  яким  існує  можливість  переглянути  електронну
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версію Статуту.
Якщо  учасник  діє  на  підставі    модельного  статуту –
замість  установчого  документа  юридичної  особи
надається  лише  рішення  уповноваженого  органу
управління  юридичної  особи (учасника),  в  якому за-
значені  відомості  про  провадження  діяльності  на
основі модельного статуту. 
Якщо   учасником  процедури  закупівлі  є  акціонерне
товариство - надається лист в довільній формі, за під-
писом  уповноваженої  особи  учасника,  в  якому  в
обов’язковому порядку зазначити  дані  про власників
акцій, що володіють 25 і більше відсотками від статут-
ного капіталу учасника процедури закупівлі, або пові-
домити, що такі власники відсутні.
Якщо   учасником  процедури  закупівлі  є  юридична
особа в особі філії, яка діє від імені юридичної особи
на підставі довіреності – надаються: оригінал або нале-
жним  чином  завірену  копію установчого  документа
юридичної особи з відміткою державного реєстратора
або  наданням  коду  доступу  до  результатів  надання
адміністративних послуг у сфері державної реєстрації;
оригінал  або  належним  чином  завірену  копію
установчого документа  філії  та довіреність на підпи-
санта філії.
- інші  документи,  що  вимагаються  тендерною  доку-
ментацією.

Учасник не позбавляється права надавати додаткові
документи, що на його думку є необхідними.

1.3. Тендерна пропозиція повинна бути розміщена на
електронному майданчику до закінчення строку подан-
ня тендерних пропозицій. У разі відсутності всіх доку-
ментів  на  майданчику  Замовник  відхиляє  тендерну
пропозицію учасника. Всі документи повинні бути на-
дані  у  форматі  .pdf,  або  .jpeg,  або  інш.  Документи
повинні бути розбірливими та читабельними. Під час
використання електронної системи закупівель з метою
подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи
та  дані  створюються  та  подаються  з  урахуванням
вимог законів України "Про електронні документи та
електронний документообіг" та "Про електронні дові-
рчі  послуги",  норми яких  визначають,  що  створення
електронного  документу  завершується  накладанням
електронного підпису.  Тому тендерна пропозиція  має
бути  завірена  електронним  підписом  уповноваженої
особи  учасника  процедури  закупівлі  щодо  підпису
документів тендерної пропозиції.

Якщо  документи  (матеріали  та  інформація),  що
вимагаються  положеннями  підпункту  1.2.  пункту  1
розділу  3  тендерної  документації,  надані  у  формі
електронного  документа  через  електронну  систему
закупівель  із  накладанням  кваліфікованого  електрон-
ного підпису (тобто кожний окремий документ (довід-
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ка,  лист,  тощо),  що  вимагається  положеннями
тендерної  документації,  повинен  бути  створений  з
урахуванням вимог законів  України "Про електронні
документи  та  електронний  документообіг"  та  "Про
електронні  довірчі  послуги",  та  містити  накладаний
електронний  підпис  уповноваженої  особи  учасника
процедури закупівлі), то замовник не вимагає від уча-
сників засвідчувати документи (матеріали та інформа-
цію), що подаються у складі тендерної пропозиції, пе-
чаткою та підписом уповноваженої особи. Замовник не
вимагає від учасників засвідчувати документи (матері-
али та інформацію), що подаються у складі тендерної
пропозиції,  печаткою  та  підписом  уповноваженої
особи, якщо такі документи (матеріали та інформація)
надані  у  формі  електронного  документа  через
електронну систему закупівель із засвідченням кожно-
го  документу  (листа/довідки  тощо)  кваліфікованим
електронним підписом.

Порядок розташування завантажених в електронну си-
стему закупівель документів окремими електронними
файлами, назв/імен електронних файлів, їх формат та
розширення  є  рекомендований.  Якщо  завантажені  в
електронну  систему  закупівель  електронні  файли,
документи сформовані не у відповідності з вимогами
тендерної документації,  або мають неякісне, неповне,
нечітке зображення та інш. Замовник може прийняти
рішення про відхилення пропозиції такого Учасника.

1.4.  Перевірка  відповідності  тендерних  пропозицій
учасників  вимогам  цієї  тендерної  документації  (від-
повідність технічним вимогам, визначеним у тендерній
документації,  відповідність  кваліфікаційним  критері-
ям, відсутність підстав для відмови в участі у торгах)
на  етапі  розгляду  тендерних  пропозицій  учасників
здійснюється  замовником  на  підставі  наявних  доку-
ментів, які надані учасником  у складі своєї тендерної
пропозиції в електронному вигляді (скановані копії).
1.5. В тендерних пропозиціях допускаються формальні
(несуттєві) помилки. Формальними (несуттєвими) вва-
жаються  помилки,  що  пов’язані  з  оформленням
тендерної  пропозиції  та  не  впливають  на  зміст
пропозиції. Зокрема:   
1) орфографічні помилки та технічні описки в словах
та словосполученнях,  що зазначені  в документах,  які
підготовлені  безпосередньо  учасником  та  надані  у
складі пропозиції.
Наприклад:  зазначення  в  довідці  русизмів,  сленгових
слів та технічних помилок;
2) зазначення неправильної назви документа, що підго-
товлений безпосередньо учасником, у разі якщо зміст
такого  документа  повністю  відповідає  вимогам  цієї
тендерної документації.
Наприклад:  замість  вимоги  надати  «Довідку  в
довільній  формі»  учасник  надав  «лист  в  довільній
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формі»;
3) не значні  неточності  оформлення перекладу,  якщо
вони не впливають на зміст пропозиції
Наприклад:
- не зазначений переклад бланку документу;
- не зазначений переклад печатки;
-  нумерація  не  відповідає  нумерації  документу,
складеному на іноземній мові;
4) документ наданий не на фірмовому бланку за умови
використання Учасником фірмового бланку;
5) відсутність підписів та/або печаток та/або прізвища,
ініціалів уповноваженої посадової особи учасника про-
цедури закупівлі на окремих документах, крім тих, що
складені від імені Учасника.
Наприклад:  не  завіряння  підписом  та/або  печаткою
та/або відсутність прізвища, ініціалів уповноваженої
посадової  особи  учасника  процедури  закупівлі
сторінки копії документу;
6) самостійне виправлення учасником технічних, меха-
нічних помилок у поданій пропозиції під час складан-
ня  учасником  такої  пропозиції,  якщо  вони  не
впливають на зміст пропозиції;
7) надання в складі тендерної пропозиції документів з
порушенням вимог тендерної документації у разі, як-
що такі документи не вимагались умовами тендерної
документації.
Наприклад:  сертифікат  відповідності,  який  не
вимагався  тендерною  документацією,  з  закінченим
строком дії або інструкція виробника, яка не вимага-
лась тендерною документацією, надана  без перекладу
тощо.
8) не надання роз’яснення в довільній формі із зазначе-
нням підстав ненадання документу, якщо такий доку-
мент,  що  вимагається  тендерною  документацією, не
передбачений законодавством для учасників - юриди-
чних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - під-
приємців.
9)  до  формальних  (несуттєвих)  помилок  Учасника
належать технічні, механічні та інші формальні (несут-
тєві) помилки, допущені Учасниками в документах, які
вони  подали  в  складі  пропозиції,  що  пов’язані  з
оформленням тендерної пропозиції та не впливають на
зміст пропозиції і такі, що не нівелюють технічний по-
тенціал та конкурентоздатність Учасника. 
Замовник  залишає  за  собою  право  віднесення
допущених учасниками в своїх тендерних пропозиціях
помилок  до  формальних  (несуттєвих)  помилок,  при
цьому Замовник гарантує  дотримання усіх принципів,
визначених статтею 5 Закону. Рішення про віднесення
допущеної Учасником помилки до формальної (несут-
тєвої) ухвалюють колегіально на засіданні тендерного
комітету.
Тендерна пропозиція не буде відхилена у разі допуще-
ння учасником торгів формальних (несуттєвих) поми-
лок,  пов’язаних з  оформленням тендерної  пропозиції
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та які не впливають на зміст пропозиції.
1.6.  Кожен  учасник  має  право  подати  тільки  одну
тендерну  пропозицію  щодо  предмета  закупівлі,
визначеного згідно вимог цієї тендерної документації.

2 Забезпечення  тендерної
пропозиції

Не вимагається

3 Умови  повернення  чи
неповернення забезпечення
тендерної пропозиції

Не вимагається

4 Строк,  протягом  якого
тендерні  пропозиції  є
дійсними

4.1.  Тендерні  пропозиції  вважаються  дійсними
протягом  90 днів  з  дати  розкриття  тендерних
пропозицій. До закінчення цього строку замовник має
право вимагати від учасників продовження строку дії
тендерних пропозицій.
4.2. Учасник має право:
- відхилити  таку  вимогу,  не  втрачаючи  при  цьому

наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;
- погодитися  з  вимогою  та  продовжити  строк  дії

поданої  ним  тендерної  пропозиції  та  наданого
забезпечення тендерної пропозиції.

5 Кваліфікаційні  критерії  до
учасників  та  вимоги,
установлені  статтею  17
Закону

5.1. Відповідно до статті 16 Закону замовник вимагає
від  учасників  подання  ними  документально  під-
твердженої інформації про їх відповідність кваліфіка-
ційним критеріям:
1) наявність в учасника процедури закупівлі працівни-
ків відповідної кваліфікації, які мають необхідні знан-
ня та досвід;

У  разі  участі  у  торгах  об’єднання  учасників  під-
твердження  відповідності  кваліфікаційним  критеріям
здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних
показників  кожного  учасника  такого  об’єднання  на
підставі  наданої  об’єднанням  інформації.  Тобто  уча-
сник, який є об’єднанням учасників, надає узагальнену
інформацію по всіх юридичних особах, які входять до
складу такого об’єднання учасників.

5.1.1.  Документи, які повинен подати Учасник для
підтвердження  наявності  в  учасника  процедури
закупівлі працівників відповідної кваліфікації,  які
мають необхідні знання та досвід:
5.1.1.1.  Довідку,  складену  в  довільній  формі,  яка
містить  інформацію про наявність в Учасника праці-
вників  відповідної  кваліфікації,  які  мають  необхідні
знання  та  досвід,  завірену  підписом  уповноваженої
особи учасника. 

5.2. Замовник приймає рішення про відмову учаснику
в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхили-
ти тендерну пропозицію учасника в разі, якщо:
1) замовник має незаперечні докази того, що учасник
процедури  закупівлі  пропонує,  дає  або погоджується
дати  прямо  чи  опосередковано  будь-якій  службовій
(посадовій) особі замовника, іншого державного орга-
ну винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо на-
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йму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою впли-
нути на прийняття рішення щодо визначення перемож-
ця процедури закупівлі або застосування замовником
певної процедури закупівлі;
2)  відомості  про  юридичну  особу,  яка  є  учасником
процедури закупівлі,  внесено до Єдиного державного
реєстру осіб,  які  вчинили корупційні  або пов’язані  з
корупцією правопорушення;
3)  службову  (посадову)  особу  учасника  процедури
закупівлі,  яку уповноважено учасником представляти
його інтереси під час проведення процедури закупівлі,
фізичну  особу,  яка  є  учасником,  було  притягнуто
згідно  із  законом  до  відповідальності  за  вчинення
корупційного  правопорушення  або  правопорушення,
пов’язаного з корупцією;
4) суб’єкт господарювання (учасник) протягом остан-
ніх  трьох  років  притягувався  до  відповідальності  за
порушення,  передбачене  пунктом  4  частини  другої
статті  6,  пунктом  1  статті  50  Закону  України  "Про
захист  економічної  конкуренції",  у  вигляді  вчинення
антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спо-
творення результатів тендерів;
5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі,
була засуджена за злочин, учинений з корисливих мо-
тивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом та відмива-
нням коштів), судимість з якої не знято або не погаше-
но у встановленому законом порядку;
6)  службова  (посадова)  особа  учасника  процедури
закупівлі,  яка  підписала  тендерну  пропозицію,  була
засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів
(зокрема, пов’язаний з хабарництвом, шахрайством та
відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не
погашено у встановленому законом порядку;
7) тендерна пропозиція подана учасником конкурент-
ної процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з
іншими  учасниками  процедури  закупівлі  та/або  з
уповноваженою особою (особами), та/або з керівником
замовника;
8) учасник процедури закупівлі визнаний у встановле-
ному законом  порядку  банкрутом  та  стосовно  нього
відкрита ліквідаційна процедура;
9)  у  Єдиному  державному  реєстрі  юридичних  осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
відсутня інформація,  передбачена пунктом 9 частини
другої статті 9 Закону України "Про державну реєстра-
цію юридичних осіб,  фізичних осіб  -  підприємців та
громадських формувань" (крім нерезидентів);
10)  юридична  особа,  яка  є  учасником  процедури
закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної
програми  чи  уповноваженого  з  реалізації  анти-
корупційної програми, якщо вартість закупівлі товару
(товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи пере-
вищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом);
11) учасник процедури закупівлі є особою, до якої за-
стосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї
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публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із
Законом України "Про санкції";
12)  службова  (посадова)  особа  учасника  процедури
закупівлі,  яку уповноважено учасником представляти
його інтереси під час проведення процедури закупівлі,
фізичну  особу,  яка  є  учасником,  було  притягнуто
згідно  із  законом  до  відповідальності  за  вчинення
правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої
праці чи будь-якими формами торгівлі людьми;
13) учасник процедури закупівлі має заборгованість із
сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім
випадку,  якщо  такий  учасник  здійснив  заходи  щодо
розстрочення  і  відстрочення  такої  заборгованості  у
порядку  та  на  умовах,  визначених  законодавством
країни реєстрації такого учасника.

5.3.  Замовник  може  прийняти  рішення  про  відмову
учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхи-
лити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо уча-
сник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання
за раніше укладеним договором про закупівлю з цим
самим замовником, що призвело до його дострокового
розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штра-
фів  та/або  відшкодування  збитків  -  протягом  трьох
років з дати дострокового розірвання такого договору.

Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції
для  підтвердження  відсутності  підстав  у  Замовника
для надання відмови щодо участі у торгах, визначеним
у статті 17 Закону, наступну інформацію у наступний
спосіб:
1) Довідка, складена в довільній формі і завірена під-
писом уповноваженої особи Учасника, про те, що ві-
домості  про  юридичну  особу,  яка  є  учасником  про-
цедури закупівлі,  не внесено до Єдиного державного
реєстру осіб,  які  вчинили корупційні  або пов’язані  з
корупцією правопорушення (для учасників юридичних
осіб);
2) Довідка, складена в довільній формі і завірена під-
писом уповноваженої особи Учасника, про те, що слу-
жбову (посадову) особу учасника процедури закупівлі,
яку  уповноважено  учасником  представляти  його
інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізи-
чну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно
із  законом  до  відповідальності  за  вчинення
корупційного  правопорушення  або  правопорушення,
пов’язаного з корупцією;
3) Довідка, складена в довільній формі і завірена під-
писом  уповноваженої  особи  Учасника,  про  те,  що
суб’єкт  господарювання (учасник)  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 спо-
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творення результатів тендерів;
4) Довідка, складена в довільній формі і завірена під-
писом  уповноваженої  особи  Учасника,  про  те,  що
фізична особа,  яка  є учасником процедури закупівлі,
не була засуджена за злочин, учинений з корисливих
мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом та відми-
ванням коштів), судимість з якої не знято або не пога-
шено у встановленому законом порядку (для учасників
фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців);
5) Довідка, складена в довільній формі і завірена під-
писом уповноваженої особи Учасника, про те, що слу-
жбова (посадова) особа учасника процедури закупівлі,
яка підписала тендерну пропозицію, не була засуджена
за  злочин,  вчинений  з  корисливих  мотивів  (зокрема,
пов’язаний з хабарництвом, шахрайством та відмиван-
ням коштів), судимість з якої не знято або не погашено
у встановленому законом порядку (для учасників юри-
дичних осіб);
6) Довідка, складена в довільній формі і завірена під-
писом уповноваженої особи Учасника, про те, що уча-
сник  процедури  закупівлі  не  визнаний  у  встановле-
ному законом порядку банкрутом та стосовно нього не
відкрита ліквідаційна процедура;
7) Довідка, складена в довільній формі і завірена під-
писом  уповноваженої  особи Учасника,  про  те,  що  у
Єдиному  державному  реєстрі  юридичних  осіб,  фізи-
чних  осіб  -  підприємців  та  громадських  формувань
наявна  інформація,  передбачена  пунктом  9  частини
другої статті 9 Закону України "Про державну реєстра-
цію юридичних осіб,  фізичних осіб  -  підприємців та
громадських формувань" (крім нерезидентів);
8) Довідка, складена в довільній формі і завірена під-
писом уповноваженої особи Учасника, про те, що уча-
сник  процедури  закупівлі  не  є  особою,  до  якої  за-
стосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї
публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із
Законом України "Про санкції";
9) Довідка, складена в довільній формі і завірена під-
писом уповноваженої особи Учасника, про те, що слу-
жбова (посадова) особа учасника процедури закупівлі,
яку  уповноважено  учасником  представляти  його
інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізи-
чну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно
із законом до відповідальності за вчинення правопору-
шення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи
будь-якими формами торгівлі людьми;
10) Довідка, складена в довільній формі і завірена під-
писом уповноваженої особи Учасника, про те, що уча-
сник  процедури  закупівлі  не  має  заборгованість  із
сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).
11) Довідка, складена в довільній формі і завірена під-
писом уповноваженої особи Учасника, про те, що  уча-
сник процедури закупівлі  не перебуває в обставинах,
зазначених у частині другій статті 17 Закону України
«Про публічні закупівлі».
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У разі  участі  у торгах об’єднання учасників для під-
твердження відсутності підстав у Замовника для нада-
ння відмови щодо участі у торгах, визначеним у статті
17 Закону, такий учасник надає інформацію у спосіб,
визначений  в  підпункті  5.3  пункту  5  розділу  3
тендерної документації стосовно будь-якої юридичної
особи,  які  входять  до складу такого об’єднання уча-
сників.

5.4. Документи, що не передбачені законодавством для
учасників  – юридичних,  фізичних  осіб,  у  тому числі
фізичних  осіб  -  підприємців,  не  подаються  ними  у
складі тендерної пропозиції.
5.5. Учасники - нерезиденти для виконання вимог що-
до  подання  документів  подають  у  складі  своєї
тендерної  пропозиції,  документи,  передбачені
законодавством країн, де вони зареєстровані. Відповід-
ні документи повинні бути легалізовані установленим
порядком  (крім  випадків,  якщо  чинним
законодавством  встановлено  звільнення  від  легаліза-
ції).
5.6. Замовник має право звернутися за підтвердженням
інформації,  наданої  учасником,  до органів  державної
влади, підприємств, установ, організацій відповідно до
їх компетенції. У разі отримання достовірної інформа-
ції  про  невідповідність  переможця  процедури
закупівлі  вимогам  кваліфікаційних  критеріїв,  під-
ставам,  установленим  частиною  першою  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.
5.7.  Якщо  замовником  під  час  розгляду  тендерної
пропозиції  учасника  виявлено  невідповідності  в
інформації та/або документах, що подані учасником у
тендерній пропозиції та/або подання яких вимагалось
тендерною документацією, він розміщує у строк, який
не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення
строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з
вимогою  про  усунення  таких  невідповідностей  в
електронній системі закупівель.
Замовник розміщує повідомлення з вимогою про усу-
нення  невідповідностей  в  інформації  та/або  доку-
ментах:
1)  що  підтверджують  відповідність  учасника  про-
цедури закупівлі кваліфікаційним критеріям відповід-
но до статті 16 Закону;
2) на підтвердження права підпису тендерної пропози-
ції та/або договору про закупівлю.
Замовник не може розміщувати щодо одного й того ж
учасника процедури закупівлі більш ніж один раз пові-
домлення з вимогою про усунення невідповідностей в
інформації та/або документах, що подані учасником у
тендерній пропозиції,  крім випадків, пов’язаних з ви-
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конанням рішення органу оскарження.
5.8.  Переможець процедури закупівлі  у строк,  що не
перевищує  десяти  днів  з  дати  оприлюднення  в
електронній  системі  закупівель  повідомлення  про
намір укласти договір про закупівлю, повинен надати
замовнику  документи  шляхом  оприлюднення  їх  в
електронній  системі  закупівель,  що  підтверджують
відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6, 8,
12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17
Закону, а саме:
5.8.1.  Оригінал  або  копію  документу,  виданого  (або
датованого)  уповноваженим  органом  (або  підприє-
мством,  або  організацією,  або  структурним  підроз-
ділом) в паперовому або електронному вигляді не рані-
ше дати оприлюднення на веб-порталі Уповноважено-
го  органу  оголошення  про  проведення  процедури
закупівлі, про те що фізична особа, яка є учасником, не
була засуджена за злочин, учинений з корисливих мо-
тивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом та відмива-
нням коштів), судимість з якої не знято або не погаше-
но у встановленому законом порядку;  (для учасників
фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців)
5.8.2.  Оригінал  або  копію  документу,  виданого  (або
датованого)  уповноваженим  органом  (або  підприє-
мством,  або  організацією,  або  структурним  підроз-
ділом) в паперовому або електронному вигляді не рані-
ше дати оприлюднення на веб-порталі Уповноважено-
го  органу  оголошення  про  проведення  процедури
закупівлі,  про те  що службова (посадова)  особа уча-
сника,  яка  підписала  тендерну  пропозицію,  не  була
засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів
(зокрема,  пов’язаний з хабарництвом та відмиванням
коштів), судимість з якої не знято або не погашено у
встановленому законом порядку; (для учасників юри-
дичних осіб)
5.8.3. Довідку, складену в довільній формі і скріплену
підписом  уповноваженої  особи Учасника  про те,  що
службова  (посадова)  особа  учасника  процедури
закупівлі,  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
правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої
праці чи будь-якими формами торгівлі людьми;
5.8.4. Оригінал або копію довідки про відсутність або
наявність  заборгованості  з  платежів,  контроль  за
справлянням яких покладено на контролюючі органи,
видану  уповноваженим  органом,  який  здійснює
адміністрування податків та зборів, або документ від-
повідного  змісту,  отриманий  за  допомогою  сервісу
«Електронний  кабінет  платника»
(https://cabinet.tax.gov.ua),  чинну  на  дату  подання.
(надається  у  разі  відсутності  заборгованості  з  плате-
жів,  контроль  за  справлянням  яких  покладено  на
контролюючі  органи,  та  у випадку,  якщо інформація
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«Інформація  (Квитанція  №2)  з  ДПС  про  відсутність
заборгованості»,  що міститься  в  електронній  системі
закупівель,  та  яка  сформована  у  порядку  взаємодії
електронної системи закупівель з інформаційними си-
стемами Державної фіскальної служби України щодо
обміну  інформацією  про  відсутність  або  наявність
заборгованості (податкового боргу) зі сплати податків,
зборів,  платежів,  контроль  за  якими  покладено  на
контролюючі органи, не відповідає дійсності);
або
рішення  про  розстрочення  (відстрочення)  грошових
зобов’язань (податкового боргу),  видане уповноваже-
ним органом за місцем обліку платника податків або за
місцем обліку податкового боргу та договір про роз-
строчення  (відстрочення)  грошових  зобов’язань
(податкового  боргу)  (надається  у  разі  наявності
заборгованості  з  платежів,  контроль  за  справлянням
яких покладено на контролюючі органи);
5.8.5. Довідку, складену в довільній формі і скріплену
підписом  уповноваженої  особи Учасника  про те,  що
переможець  процедури  закупівлі  не  перебуває  в  об-
ставинах, зазначених у частині другій статті 17 Закону.

Замовник не вимагає від переможця документального
підтвердження публічної інформації, що оприлюднена
у  формі  відкритих  даних  згідно  із  Законом  України
"Про доступ до публічної інформації" та/або міститься
у  відкритих  єдиних  державних  реєстрах,  доступ  до
яких є вільним, або публічної інформації, що є доступ-
ною в електронній системі закупівель.

Скановані документи, вказані в підпункті 5.8. пункту 5
розділу 3 «Інструкція з підготовки тендерної пропози-
ції» даної тендерної документації, надаються перемож-
цем торгів у строк, що не перевищує 10 календарних
днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваже-
ного органу повідомлення про намір укласти договір,
шляхом прикріплення файлу (-ів) на електронний май-
данчик.  Скановані  документи повинні бути розбірли-
вими та читабельними.
Учасник-переможець  нерезидент  повинен  надати  за-
значені в підпункті 5.8 пункту 5 Розділу 3 «Інструкція
з  підготовки  тендерної  пропозиції»  даної  тендерної
документації  документи  з  урахуванням особливостей
законодавства  країни,  в  якій  цей  Учасник  зареє-
стрований (аналоги документів).
У  разі  подання  аналогу  документу  Учасник-перемо-
жець нерезидент повинен надати разом з ним лист з за-
значенням  замість  якого  документу  він  подав  такий
аналог документу.

6 Вимоги,    встановлені
статтею 17   Закону

6.1.Відповідно  до  статті  17  Закону  Замовник при-
ймає рішення про відмову учаснику в участі у про-
цедурі  закупівлі  та  зобов'язаний      відхилити
тендерну пропозицію учасника в разі, якщо:
1)  замовник  має  незаперечні  докази  того,  що  учасник
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процедури  закупівлі  пропонує,  дає  або  погоджується
дати  прямо  чи  опосередковано  будь-якій  службовій
(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  про-
цедури  закупівлі  або  застосування  замовником  певної
процедури закупівлі;
2) відомості про юридичну особу, яка є учасником про-
цедури  закупівлі,  внесено  до Єдиного  державного  реє-
стру  осіб,  які  вчинили  корупційні  або  пов’язані  з
корупцією правопорушення;
3)  службову  (посадову)  особу  учасника  процедури
закупівлі, яку уповноважено учасником представляти йо-
го  інтереси  під  час  проведення  процедури  закупівлі,
фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно
із законом до відповідальності за вчинення корупційного
правопорушення  або  правопорушення,  пов’язаного  з
корупцією;
4) суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх
трьох років притягувався до відповідальності за поруше-
ння, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пу-
нктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економі-
чної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних
узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів
тендерів;
5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі,
була засуджена за злочин, учинений з корисливих моти-
вів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом та відмиванням
коштів),  судимість  з  якої  не  знято  або  не  погашено  у
встановленому законом порядку;
6)  службова  (посадова)  особа  учасника  процедури
закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію, була засу-
джена  за  злочин,  вчинений  з  корисливих  мотивів
(зокрема,  пов’язаний  з  хабарництвом,  шахрайством  та
відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не по-
гашено у встановленому законом порядку;
7) тендерна пропозиція подана учасником конкурентної
процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими
учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою
особою (особами), та/або з керівником замовника;
8)  учасник  процедури  закупівлі  визнаний  у  встановле-
ному законом порядку банкрутом та стосовно нього від-
крита ліквідаційна процедура;
9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізи-
чних осіб - підприємців та громадських формувань від-
сутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої
статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юри-
дичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань" (крім нерезидентів);
10)  юридична  особа,  яка  є  учасником  процедури
закупівлі  (крім  нерезидентів),  не  має  антикорупційної
програми  чи  уповноваженого  з  реалізації  анти-
корупційної  програми,  якщо  вартість  закупівлі  товару
(товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи переви-
щує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом);
11)  учасник процедури закупівлі  є  особою,  до  якої  за-



18

стосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї
публічних  закупівель  товарів,  робіт  і  послуг  згідно  із
Законом України "Про санкції";
12)  службова  (посадова)  особа  учасника  процедури
закупівлі, яку уповноважено учасником представляти йо-
го  інтереси  під  час  проведення  процедури  закупівлі,
фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно
із законом до відповідальності за вчинення правопоруше-
ння, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-
якими формами торгівлі людьми;
13)  учасник  процедури  закупівлі  має  заборгованість  із
сплати  податків  і  зборів  (обов’язкових  платежів),  крім
випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо роз-
строчення і відстрочення такої заборгованості у порядку
та на умовах, визначених законодавством країни реєстра-
ції такого учасника. 
14) замовник може прийняти рішення про відмову уча-
снику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити
тендерну пропозицію учасника в разі, якщо учасник про-
цедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше
укладеним  договором  про  закупівлю  з  цим  самим
замовником, що призвело до його дострокового розірван-
ня, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або
відшкодування збитків - протягом трьох років з дати до-
строкового  розірвання  такого  договору.  Учасник  про-
цедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених
у  частині  другій  статті  17  Закону,  може  надати  під-
твердження  вжиття  заходів  для  доведення  своєї
надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави
для  відмови  в  участі  у  процедурі  закупівлі.  Для  цього
учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що
він  сплатив  або  зобов’язався  сплатити  відповідні
зобов’язання та  відшкодування завданих збитків.  Якщо
замовник вважає таке підтвердження достатнім, учасни-
ку  не  може  бути  відмовлено  в  участі  в  процедурі
закупівлі.
6.2. Учасник процедури закупівлі в електронній системі
закупівель  під  час  подання  тендерної  пропозиції  під-
тверджує відсутність підстав, передбачених пунктами 5,
6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17
Закону  у  вигляді  довідок  (зведеної  довідки,  тощо),
складених учасником у довільній формі, зміст яких під-
тверджує відсутність відповідних підстав для відмови в
участі у процедурі закупівлі.
6.4.  Спосіб документального підтвердження згідно із
законодавством щодо відсутності  підстав,  передбаче-
них пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною
другою статті 17 Закону, визначається замовником для
надання  таких  документів  лише  переможцем  про-
цедури закупівлі через електронну систему закупівель.
Замовник не вимагає від учасників документів, що під-
тверджують відсутність підстав, визначених пунктами
1 і 7 частини першої статті 17 Закону.
6.5.  Переможець процедури закупівлі у строк, що не
перевищує  десяти  днів  з  дати  оприлюднення  в
електронній  системі  закупівель  повідомлення  про
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намір укласти договір про закупівлю, повинен надати
замовнику  документи  шляхом  оприлюднення  їх  в
електронній  системі  закупівель,  що  підтверджують
відсутність підстав, визначених пунктами 5, 6,  12 і 13
частини першої та частиною другою статті 17 Закону,
а саме:
 6.5.1.довідка,  видана  Департаментом  інформатизації
МВС  України  (територіальним  органом  з  надання
сервісних послуг МВС України),  про те, що службову
(посадову)  особу переможця,  яка підписала тендерну
пропозицію та уповноваженя на підписання договору,
до  кримінальної  відповідальності  не  притягнуто,  не
засудженою  (за  кримінальними  справами)  вона  не
значиться  та  в  розшуку  не  перебуває.  Документ
повинен бути не більше тридцятиденної давнини від-
носно    дати  подання  документа (Зазначена  довідка
надається щодо осіб (особи), визначених згідно п. 5, 6,
частини 1 ст. 17 Закону);
6.5.2.довідка,  складена  учасником у  довільній формі,
що  підтверджує  відсутність  підстави,  передбаченої
п.12 частини 1 ст.17 Закону;
6.5.3.довідка,  складена  учасником у  довільній формі,
що  підтверджує  відсутність  підстави,  передбаченої
абзацом  1  ч.  2  ст.  17  Закону,  або  інформація  у
довільній формі,  що підтверджує  вжиття  заходів  для
доведення надійності учасника, згідно абзацу 2 ч. 2 ст.
17 Закону.
6.6.  Інформація  про  відсутність  заборгованості  з
податків,  зборів  і  платежів  у  переможця  процедури
закупівлі перевіряється Замовником в електронній си-
стемі закупівель в інформації, що автоматично форму-
ється  в  електронній  системі  закупівель  в  результаті
взаємодії  електронної  системи  закупівель  з  інформа-
ційними  системами  Державної  фіскальної  служби
України
6.7. У випадку наявності в учасника заборгованості із
сплати податків  і  зборів  (обов’язкових платежів),  що
підтверджується  згідно  інформації,  що  міститься  в
електронній  системі  закупівель  та  яка  сформована  у
порядку  взаємодії  електронної  системи  закупівель  з
інформаційними системами Державної фіскальної слу-
жби  України  щодо  обміну  інформацією  про  відсут-
ність або наявність заборгованості (податкового боргу)
зі сплати податків, зборів, платежів, контроль за якими
покладено  на  органи  Державної  фіскальної  служби
України,  в  учасника  процедури  закупівлі  (згідно
наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України,  Міністерства  фінансів  України  від
17.01.2018р. № 37/11, далі – Порядок № 37/11),  уча-
сник  повинен  надати  інформацію,  що  підтверджує
здійснення останнім заходів щодо розстрочення і від-
строчення такої заборгованості та на умовах, визначе-
них законодавством країни реєстрації такого учасника,
зокрема  для  суб’єктів  господарювання,  що  зареє-
стровані  на  території  України  -  рішення  органу
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доходів  і  зборів  та/або  укладений  договір  про  роз-
строчення  (відстрочення),  прийняте/укладений  згідно
порядку  розстрочення  (відстрочення)  грошових
зобов’язань  (податкового  боргу)  платників  податків,
затвердженого наказом Міністерства  доходів і  зборів
України від 10.10.2013р.  № 574, або довідку про від-
сутність  заборгованості  з  платежів,  контроль  за
справлянням яких покладено на контролюючі органи,
форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів
України  від  03.09.2018  року  №733,  та  яка  видана
контролюючим  органом  в  електронній  формі,  що
містить  відповідну  інформацію  станом  на  будь-яку
дату, наступну після  оприлюднення в електронній си-
стемі закупівель відповіді інформаційно-телекомуніка-
ційної системи ДФС на запит згідно Порядку № 37/11,
згідно  якої  повідомляється  про  наявність
заборгованості в учасника, але в будь-якому випадку в
межах строку згідно ч. 6 ст. 17 Закону.
6.8. У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням
учасників підтвердження відсутності  підстав  для від-
мови  в  участі  у  процедурі  закупівлі  встановленими
статтею 17 Закону подається по кожному з учасників,
які входять у склад об’єднання окремо.
6.9 У разі якщо учасник процедури закупівлі має намір
залучити спроможності інших суб’єктів господарюван-
ня як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менше
ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю у
випадку закупівлі робіт або послуг для підтвердження
його  відповідності  кваліфікаційним  критеріям  від-
повідно  до  частини  третьої  статті  16  цього  Закону,
замовник перевіряє таких суб’єктів господарювання на
відсутність  підстав,  визначених  у  частині  1  ст.17
Закону.
6.10.Замовник не вимагає від учасників документів, що
підтверджують відсутність підстав, визначених    пу-
нктами 1 і 7 частини першої статті 17 Закону*.
6.11.Замовник  не  вимагає  документального  під-
твердження  інформації,  що  міститься  у  відкритих
єдиних         державних реєстрах, доступ до яких є
вільним.

7 Інформація  про  технічні,
якісні  та  кількісні
характеристики  предмета
закупівлі

7.1.Учасники процедури закупівлі повинні надати
у  складі  тендерних  пропозицій  інформацію  та
документи,  які  підтверджують  відповідність
тендерної пропозиції учасника технічним, якісним,
кількісним  та  іншим  вимогам  до  предмета
закупівлі, установленим замовником. (відповідно до
Додатку 1 )
7.2.патологоанатомічні відділення, які залучаються
до  проведення  патолого-гістологічних  досліджень
під час здійснення державного контролю (нагляду)
повинні  бути  акредитовані.  7.3.Учасник  гарантує:
включення до загальної суми тендерної пропозиції,
всі  витрати,  пов’язані  з  предметом  закупівлі,
вартість  матеріалів,  розчинів, заробітну  платню
працівникам  патолого-гістологічній  лабораторії,
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сплата податків, обов’язкових платежів, страхуван-
ня, витрати пов’язані з отриманням необхідних до-
зволів та ліцензій тощо.
7.4.Учасник  гарантує  надання  послуг  згідно
наведеного у Додатку 1, відповідно до чого у складі
тендерної  пропозиції  надається  гарантійний  лист
довільної форми.

8 Інформація про суб-
підрядника/співвиконавця 
(у випадку закупівлі робіт 
чи послуг)

8.1.  Учасник  у  складі  тендерної  пропозиції  надає
інформацію  про  повне  найменування  та  місце-
знаходження щодо кожного суб’єкта господарювання,
якого учасник планує залучати до виконання робіт чи
послуг  як  субпідрядника/співвиконавця  в  обсязі  не
менше  20  відсотків  від  вартості  договору  про
закупівлю,  або  інформацію  у  довільній  формі  щодо
незалучення  такого  (таких)  субпідрядника/співви-
конавця. 

9 Унесення  змін  або
відкликання  тендерної
пропозиції  учасником

9.1.Учасник  процедури  закупівлі  має  право  внести
зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до
закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого
забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява
про  відкликання  тендерної  пропозиції  враховуються,
якщо вони отримані електронною системою закупівель
до  закінчення  кінцевого  строку  подання  тендерних
пропозицій.

Розділ IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції
1 Кінцевий  строк  подання

тендерної пропозиції
1.1.Кінцевий  строк  подання  тендерних  пропозицій
26.02.2020 р. до 23:00
1.2.  Отримана  тендерна  пропозиція  вноситься  авто-
матично до реєстру отриманих тендерних пропозицій,
у якому відображається інформація про надані тендерні
пропозиції, а саме:
1)  унікальний  номер  оголошення  про  проведення
конкурентної  процедури  закупівлі,  присвоєний
електронною системою закупівель;
2)  найменування  та  ідентифікаційний код учасника  в
Єдиному  державному  реєстрі  юридичних  осіб,  фізи-
чних осіб - підприємців та громадських формувань;
3) дата та час подання тендерної пропозиції.
1.3.  Електронна  система  закупівель  автоматично
формує  та  надсилає  повідомлення  учаснику  про
отримання  його  тендерної  пропозиції  із  зазначенням
дати та часу.  Електронна система  закупівель  повинна
забезпечити можливість подання тендерної  пропозиції
всім  особам  на  рівних  умовах. Тендерні  пропозиції
після закінчення кінцевого строку їх подання або ціна
яких перевищує очікувану вартість предмета закупівлі
не приймаються електронною системою закупівель

2 Дата  та  час  розкриття
тендерної пропозиції

2.1. Розкриття тендерних пропозицій з інформацією та
документами,  що  підтверджують  відповідність
учасника  кваліфікаційним  критеріям  та  вимогам  до
предмета  закупівлі,  а  також  з  інформацією  та
документами,  що  містять  технічний  опис  предмета
закупівлі,  здійснюється  автоматично  електронною
системою  закупівель  одразу  після  завершення



22

електронного аукціону
Розділ V. Оцінка тендерної пропозиції

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

1.1.  Оцінка  тендерних  пропозицій  проводиться  авто-
матично електронною системою закупівель на основі
критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у
тендерній  документації,  шляхом  застосування
електронного аукціону.
1.2.  До початку проведення електронного аукціону в
електронній  системі  закупівель  автоматично  розкри-
вається  інформація  про  ціну  та  перелік  усіх  цін
тендерних  пропозицій,  розташованих  у  порядку  від
найнижчої до найвищої ціни без зазначення наймену-
вань та інформації про учасників.
1.3.  Під  час  проведення  електронного  аукціону  в
електронній системі закупівель відображаються значе-
ння ціни тендерної пропозиції учасника та приведеної
ціни.
1.4. Після оцінки тендерних пропозицій замовник роз-
глядає на відповідність вимогам тендерної документа-
ції  тендерну  пропозицію,  яка  визначена  найбільш
економічно  вигідною.  Строк  розгляду  тендерної
пропозиції,  що  за  результатами  оцінки  визначена
найбільш економічно вигідною, не повинен перевищу-
вати  п’яти  робочих  днів  з  дня  визначення  найбільш
економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бу-
ти  аргументовано  продовжено  замовником  до  20
робочих  днів.  У  разі  продовження  строку  замовник
оприлюднює  повідомлення  в  електронній  системі
закупівель протягом одного дня з дня прийняття від-
повідного рішення.
1.5. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за ре-
зультатами  оцінки  визначена  найбільш  економічно
вигідною,  замовник  розглядає  наступну  тендерну
пропозицію у списку пропозицій, розташованих за ре-
зультатами їх оцінки, починаючи з найкращої, у поряд-
ку та строки, визначені статтею 29 Закону.
1.6.  Оцінка  тендерних  пропозицій  здійснюється  на
основі єдиного критерію – ціна тендерної пропозиції. 
Питома вага цінового критерію – 100 %.
1.7. Методика оцінки:
Оцінка тендерних пропозицій проводиться за цінами
тендерних пропозицій з врахування податку на додану
вартість (з ПДВ).
Найбільш економічно вигідною тендерною пропозиці-
єю  визнається  така,  ціна  якої  є  найнижча  за  ре-
зультатами проведення електронного аукціону.
1.8.  За  результатами  розгляду  та  оцінки  тендерної
пропозиції  замовник визначає переможця та приймає
рішення про намір укласти договір згідно з Законом.
1.9. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-
які  переговори з  питань  внесення змін до змісту або
ціни поданої тендерної пропозиції.
1.10.  Учасник,  який  надав  найбільш  економічно
вигідну  тендерну  пропозицію,  що  є  аномально
низькою,  повинен  надати  протягом  одного  робочого



23

дня  з  дня  визначення  найбільш  економічно  вигідної
тендерної пропозиції обгрунтування в довільній формі
щодо  цін  або  вартості  відповідних  товарів,  робіт  чи
послуг пропозиції.
Замовник може відхилити аномально низьку тендерну
пропозицію, у разі якщо учасник не надав належного
обґрунтування  вказаної  у  ній  ціни  або  вартості,  та
відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію у разі
ненадходження такого обґрунтування протягом строку,
визначеного  абзацом  першим  частини  14  статті  29
Закону.

2 Інша інформація 2.1.Згідно п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону аномально низька ціна
тендерної пропозиції (далі - аномально низька ціна) -
ціна  найбільш економічно  вигідної  пропозиції  за  ре-
зультатами аукціону, яка є меншою на 40 або більше
відсотків  від  середньоарифметичного  значення  ціни
тендерних пропозицій інших учасників на початково-
му етапі аукціону, та/або є меншою на 30 або більше
відсотків  від  наступної  ціни  тендерної  пропозиції  за
результатами  проведеного  електронного  аукціону.
Аномально низька ціна визначається електронною си-
стемою закупівель автоматично за умови наявності не
менше  двох  учасників,  які  подали  свої  тендерні
пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини
(лота).
2.2. Учасник, який надав найбільш економічно вигідну
тендерну  пропозицію,  що  є  аномально  низькою,
повинен надати протягом одного робочого дня з дня
визначення  найбільш  економічно  вигідної  тендерної
пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін
або  вартості  відповідних  товарів,  робіт  чи  послуг
пропозиції.
2.3.Замовник  може  відхилити  аномально  низьку
тендерну  пропозицію,  у  разі  якщо  учасник  не  надав
належного  обґрунтування  вказаної  у  ній  ціни  або
вартості,  та  відхиляє  аномально  низьку  тендерну
пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтуван-
ня протягом строку, визначеного згідно цього пункту.
2.4.Обґрунтування  аномально  низької  тендерної
пропозиції може містити інформацію про:
1) досягнення економії  завдяки застосованому техно-
логічному процесу виробництва товарів, порядку нада-
ння послуг чи технології будівництва;
2) сприятливі умови, за яких учасник може поставити
товари,  надати послуги  чи виконати роботи,  зокрема
спеціальна цінова пропозиція (знижка) учасника;
3) отримання учасником державної допомоги згідно із
законодавством.
2.5.  Якщо  замовником  під  час  розгляду  тендерної
пропозиції  учасника  виявлено  невідповідності  в
інформації та/або документах, що подані учасником у
тендерній пропозиції та/або подання яких вимагалось
тендерною документацією, він розміщує у строк, який
не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення
строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з
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вимогою  про  усунення  таких  невідповідностей  в
електронній системі закупівель.
2.6.Замовник  розміщує  повідомлення  з  вимогою  про
усунення  невідповідностей  в  інформації  та/або  доку-
ментах:
1)  що  підтверджують  відповідність  учасника  про-
цедури закупівлі кваліфікаційним критеріям відповід-
но до статті 16 Закону;
2) на підтвердження права підпису тендерної пропози-
ції та/або договору про закупівлю.
Повідомлення  з  вимогою  про  усунення  невідповід-
ностей повинно містити наступну інформацію:
1) перелік виявлених невідповідностей;
2) посилання на вимогу (вимоги) тендерної документа-
ції, щодо яких виявлені невідповідності;
3)  перелік  інформації  та/або документів,  які  повинен
подати  учасник  для  усунення  виявлених  невідповід-
ностей.
2.7.Замовник не може розміщувати щодо одного й того
ж учасника  процедури  закупівлі  більш ніж один раз
повідомлення  з  вимогою  про  усунення  невідповід-
ностей в інформації та/або документах, що подані уча-
сником у тендерній пропозиції.
2.8.Учасник  процедури  закупівлі  виправляє  невід-
повідності в інформації та/або документах, що подані
ним у своїй тендерній пропозиції,  виявлені  замовни-
ком  після  розкриття  тендерних  пропозицій,  шляхом
завантаження  через  електронну  систему  закупівель
уточнених або нових документів в електронній системі
закупівель, протягом 24 годин з моменту розміщення
замовником  в  електронній  системі  закупівель  пові-
домлення з  вимогою про усунення таких невідповід-
ностей. 
2.9.Замовник  розглядає  подані  тендерні  пропозиції  з
урахуванням виправлення або невиправлення учасни-
ками виявлених невідповідностей. 

3 Відхилення  тендерних
пропозицій

3.1. Замовник  відхиляє  тендерну  пропозицію  із  за-
значенням  аргументації  в  електронній  системі
закупівель у разі якщо:

1) учасник процедури закупівлі:
-не  відповідає  кваліфікаційним  (кваліфіка-

ційному) критеріям, установленим статтею 16 Закону
та/або наявні підстави, встановлені частиною першою
статті 17 Закону;

-не відповідає, встановленим абзацом першим ча-
стиною третьою статті 22 Закону, вимогам до учасника
відповідно до законодавства;

-зазначив  у  тендерній  пропозиції  недостовірну
інформацію, що є суттєвою при визначенні результатів
процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з
частиною п’ятнадцятою статті 29 Закону;

-не надав забезпечення тендерної пропозиції, як-
що таке забезпечення вимагалося  замовником,  та/або
забезпечення  тендерної  пропозиції  не  відповідає
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умовам,  що визначені  замовником у тендерній доку-
ментації до такого забезпечення тендерної пропозиції;

-не виправив виявлені замовником після розкрит-
тя тендерних пропозицій невідповідності в інформації
та/або  документах,  що подані  ним у своїй  тендерній
пропозиції, протягом 24 годин з моменту розміщення
замовником  в  електронній  системі  закупівель  пові-
домлення з  вимогою про усунення таких невідповід-
ностей;

-не надав обґрунтування аномально низької ціни
тендерної  пропозиції  протягом  строку  визначеного  в
частині чотирнадцятій статті 29 Закону;

визначив  конфіденційною  інформацію,  яка  не
може бути визначена як конфіденційна відповідно до
вимог частини другої статті Закону;

2) тендерна пропозиція учасника: 
-не відповідає умовам технічної  специфікації  та

іншим  вимогам  щодо  предмету  закупівлі  тендерної
документації;  

-викладена  іншою  мовою  (мовами),  аніж  мова
(мови), що вимагається тендерною документацією;

-є такою, строк дії якої закінчився; 
3) переможець процедури закупівлі:
-відмовився  від  підписання  договору  про

закупівлю відповідно до вимог тендерної документації
або укладення договору про закупівлю;

-не надав у спосіб, зазначений в тендерній доку-
ментації,  документи,  що  підтверджують  відсутність
підстав, установлених статтею 17 Закону;

-не  надав  копію  ліцензії  або  документу  до-
звільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до
частини другої статті 41 Закону;

-не надав забезпечення виконання договору про
закупівлю,  якщо  таке  забезпечення  вимагалося
замовником.

3.2. Інформація  про  відхилення  тендерної
пропозиції,  у  тому числі  підстави  такого  відхилення,
протягом  одного  дня  з  дня  ухвалення  рішення
оприлюднюється  в  електронній  системі  закупівель  та
автоматично  надсилається  переможцю  процедури
закупівлі,  тендерна пропозиція якого відхилена, через
електронну систему закупівель.

3.3. У разі якщо учасник, тендерна пропозиція якого
відхилена,  вважає  недостатньою  аргументацію,
зазначену  в  повідомленні  та  протоколі  розгляду
тендерних пропозицій, такий учасник може звернутися
до замовника з вимогою надати додаткову інформацію
про причини невідповідності  його пропозиції  умовам
тендерної  документації,  зокрема  технічній
специфікації,  та/або  його  невідповідності
кваліфікаційним  критеріям,  а  замовник  зобов’язаний
надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш
як через п’ять днів з дня надходження такого звернення
через електронну систему закупівель.
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Розділ VI. Результати торгів та укладання договору про закупівлю

1 Відміна замовником торгів
чи визнання їх такими, що
не відбулися

6.1 Замовник відміняє тендер у разі:
1) відсутності подальшої потреби в закупівлі 

товарів, робіт і послуг;
2) неможливості усунення порушень, що виникли 

через виявлені порушення законодавства у сфері 
публічних закупівель;

3) тендер автоматично відміняються електронною 
системою закупівель у разі:

-подання для участі менше двох тендерних 
пропозицій. 
    - відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з цим
Законом.
6.2. Про відміну тендеру з підстав, визначених у 
частині першій та другій цієї статті, має бути чітко 
зазначено в тендерній документації.
6.3. Тендер може бути відмінено частково (за лотом).
6.4. Замовник має право визнати тендер таким, що не 
відбувся, у разі:

1) якщо здійснення закупівлі стало неможливим 
унаслідок непереборної сили;

2) скорочення видатків на здійснення закупівлі 
товарів, робіт і послуг.

6.5. Замовник має право визнати тендер таким, що не
відбувся частково (за лотом).

6.6. У разі відміни тендеру замовником або визнання
тендеру таким, що не відбувся, замовник протягом 
одного робочого дня з дня прийняття відповідного 
рішення зазначає в електронній системі закупівель 
підстави  прийняття рішення. 

6.7.У  разі  відміни  тендеру  з  підстав,  визначених
частиною  другою  цієї  статті,  електронною  системою
закупівель  автоматично  оприлюднюється  інформація
про відміну тендеру.

2 Строк укладання договору 2.1. Рішення про намір укласти договір про закупівлю
приймається  замовником у день визначення учасника
переможцем процедури закупівлі. Протягом одного дня
з  дати  ухвалення  такого  рішення  замовник
оприлюднює  в  електронній  системі  закупівель
повідомлення  про  намір  укласти  договір  про
закупівлю.
2.2.  Замовник  укладає  договір  про  закупівлю  з
учасником,  який  визнаний  переможцем  процедури
закупівлі,  протягом  строку  дії  його  пропозиції,  не
пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про
намір  укласти  договір  про  закупівлю  відповідно  до
вимог тендерної документації  та тендерної пропозиції
переможця  процедури  закупівлі.  У  випадку
обґрунтованої  необхідності  строк  для  укладання
договору може бути продовжений до 60 днів.
У  разі  подання  скарги  до  органу  оскарження  після
оприлюднення  в  електронній  системі  закупівель
повідомлення про намір укласти договір про закупівлю
перебіг строку для укладання договору про закупівлю
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призупиняється.
2.3. З метою забезпечення права на оскарження рішень
замовника  договір  про  закупівлю  не  може  бути
укладено  раніше  ніж  через  10  днів  з  дати
оприлюднення  в  електронній  системі  закупівель
повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.
2.4. Учасник, якого не визнано переможцем процедури
закупівлі  за  результатами  оцінки  та  розгляду  його
тендерної  пропозиції,  може  звернутися  через
електронну систему закупівель до замовника з вимогою
щодо  надання  інформації  про  тендерну  пропозицію
переможця  процедури  закупівлі,  у  тому  числі  щодо
зазначення  її  переваг  порівняно  з  тендерною
пропозицією  учасника,  який  надіслав  звернення,  а
замовник  зобов’язаний  надати  йому  відповідь  не
пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого
звернення
2.5. Переможець процедури закупівлі під час укладення
договору про закупівлю повинен надати:
1)  відповідну  інформацію  про  право  підписання
договору про закупівлю;
2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру
(у  разі  їх  наявності)  на  провадження  певного  виду
господарської діяльності, якщо отримання дозволу або
ліцензії  на  провадження  такого  виду  діяльності
передбачено  законом  та  у  разі  якщо  про  це  було
зазначено у тендерній документації.
У  разі  якщо  переможцем  процедури  закупівлі  є
об’єднання  учасників,  копія  ліцензії  або  дозволу
надається  одним  з  учасників  такого  об’єднання
учасників

3 Проект  договору  про
закупівлю 

3.1.  Проект  договору  викладений  в  додатку  3  до
тендерної документації

4 Істотні  умови,  що
обов’язково  включаються
до договору про закупівлю

4.1.  Договір  про  закупівлю  укладається  в  письмовій
формі  відповідно  до  положень  Цивільного  та
Господарського  кодексів  України  з  урахуванням
особливостей, визначених Законом, а також відповідно
до вимог статей 41, 43 Закону.
4.2. Істотні умови договору про закупівлю містяться у
проекті  договору  викладеному  у  Додатку  3  до
тендерної документації.
4.3.  Умови  договору  про  закупівлю  не  повинні  від-
різнятися від змісту тендерної пропозиції за результа-
тами електронного аукціону (у тому числі ціни за оди-
ницю товару) переможця процедури закупівлі крім ви-
падків визначення грошового еквівалента зобов’язання
в іноземній валюті та/або випадків перерахунку ціни за
результатами електронного аукціону в бік зменшення
ціни  тендерної  пропозиції  учасника  без  зменшення
обсягів закупівлі. 
4.4. Істотні умови договору про закупівлю не можуть
змінюватися  після  його  підписання  до  виконання
зобов’язань сторонами в повному обсязі,  крім випад-
ків:
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням



28

фактичного обсягу видатків замовника;
2) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків
пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку
у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови,
що  така  зміна  не  призведе  до  збільшення  суми,  ви-
значеної  в  договорі  про закупівлю,  -  не  частіше  ніж
один раз  на  90  днів  з  моменту підписання  договору
про закупівлю. Обмеження щодо строків зміни ціни за
одиницю  товару не  застосовується  у  випадках  зміни
умов  договору про закупівлю бензину та  дизельного
пального, газу та електричної енергії;
3) покращення якості предмета закупівлі, за умови що
таке покращення не призведе до збільшення суми, ви-
значеної в договорі про закупівлю;
4) продовження строку дії договору про закупівлю та
строку виконання  зобов’язань  щодо передачі  товару,
виконання  робіт,  надання  послуг  у  разі  виникнення
документально  підтверджених  об’єктивних  обставин,
що  спричинили  таке  продовження,  у  тому  числі  об-
ставин непереборної сили, затримки фінансування ви-
трат замовника, за умови що такі зміни не призведуть
до  збільшення  суми,  визначеної  в  договорі  про
закупівлю;
5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в
бік зменшення (без зміни кількості (обсягу)  та якості
товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання
ціни товару на ринку;
6)  зміни  ціни  в  договорі  про  закупівлю  у  зв’язку  зі
зміною  ставок  податків  і  зборів  та/або  зміною  умов
щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до
зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;
7) зміни встановленого згідно із законодавством орга-
нами  державної  статистики  індексу  споживчих  цін,
зміни  курсу  іноземної  валюти,  зміни  біржових коти-
рувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін
(тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі
про  закупівлю,  у  разі  встановлення  в  договорі  про
закупівлю порядку зміни ціни;
8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень ча-
стини шостої статті 41 Закону.
4.5. Договір про закупівлю є нікчемним у разі:
1) якщо замовник уклав договір про закупівлю до/без
проведення  процедури  закупівлі  згідно  з  вимогами
Закону;
2)  укладення  договору з  порушенням  вимог частини
четвертої статті 41 Закону;
3) укладення договору в період оскарження процедури
закупівлі відповідно до статті 18 Закону;
4)  укладення  договору  з  порушенням  строків,
передбачених частинами п’ятою і шостою статті 33 та
частиною  сьомою  статті  40  Закону,  крім  випадків
зупинення  перебігу  строків  у  зв’язку  з  розглядом
скарги  органом  оскарження  відповідно  до  статті  18
Закону.
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5 Дії  замовника  при  відмові
переможця  торгів
підписати  договір  про
закупівлю

5.1. У разі відмови переможця процедури закупівлі від
підписання  договору  про  закупівлю  відповідно  до
вимог  тендерної  документації,  неукладення  договору
про  закупівлю  з  вини  учасника  або  ненадання
замовнику  підписаного  договору у  строк,  визначений
Законом,  або  ненадання  переможцем  процедури
закупівлі  документів,  що  підтверджують  відсутність
підстав,  установлених  статтею  17  Закону,  замовник
відхиляє  тендерну  пропозицію  такого  учасника,
визначає  переможця  процедури  закупівлі  серед  тих
учасників,  строк  дії  тендерної  пропозиції  яких  ще  не
минув, та приймає рішення про намір укласти договір
про  закупівлю  у  порядку  та  на  умовах,  визначених
статтею 33 Закону

6 Забезпечення  виконання
договору про закупівлю 

Не вимагається

Додаток №1 
до оголошення про проведення

 відкритих торгів

Т Е Х Н І Ч Н І  В И М О Г И
 Д О  П Р Е Д М Е Т А  З А К У П І В Л І

(інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)
№            Вид досліджень кількість Строки  виконан-

ня

1 Патолого-гістологічне дослідження секційно-
го, операційного та біопсійного матеріалу 

2000 7 роб. днів

1. Доставка та відправлення матеріалу для досліджень за власний кошт Замовника з ча-
стотою не рідше 3 рази на тиждень.
2.   Виконавець надає сертифікат лікаря спеціаліста з присвоєнням категорії.

            3. Виконавець має бути зареєстрований в Національній службі здоров’я України.
4.  Виконавець надає акредитаційне посвідчення лабораторії  (надати скановану копія

посвідчення, чинного на період подачі пропозицій та  надання послуг).
5. До вартості  послуг  обов’язково  включаються вартість реактивів, витратних матері-

алів,  виробів  медичного  призначення  та   усі  додаткові  витрати,  які  пов’язані  з  наданням
послуг  Замовнику. 

6.  Патологоанатомічне  відділення  має  бути  розташоване  на  території  міста  Кр-
аматорськ.

7.Строк надання послуги: з моменту укладання договору і до 31 грудн 2021 року, та до
закінчення виконання умов договору.
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Додаток 2
до тендерної  документації

(подається на бланку Учасника)

ФОРМА «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ»

Ми, __________________________________________________________________________
найменування учасника

надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю послуг за ДК 021:2015 код 
85110000-3 Послуги лікувальних закладів та супутні послуги (Патолого-гістологічне 
дослідження секційного, операційного та біопсійного матеріалу) згідно з технічними та 
іншими вимогами Замовника торгів протягом 2021 року.
              Вивчивши тендерну документацію та технічні вимоги до предмету закупівлі, ми,  
уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати  вимоги 
Замовника на умовах, зазначених у цій пропозиції, за наступною ціною:
_____________________________________________________________________________

(сума прописом)      в тому числі
ПДВ__________________________________________________________________

(сума ПДВ прописом)

№
п/п Найменування дослідження

Очікувана
кількість

досліджень

Вартість 1
одиниці

 дослідження
(грн. з ПДВ)

Загальна
вартість
послуг
(грн.з
ПДВ)

1 2 3 4 5
1

усього

*Якщо учасник не є платником ПДВ про  це необхідно додати довідку у довільній формі із за-
значенням  підстав з посиланнями на нормативно-правові акти.
Учасник гарантує: включення до загальної суми тендерної пропозиції, всі витрати, пов’язані з
предметом  закупівлі,  вартість  реагентів, заробітну  платню  працівникам  гістологічної  ла-
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бораторії, сплата податків, обов’язкових платежів, страхування, витрати пов’язані з отриман-
ням необхідних дозволів та ліцензій тощо.
Банківські реквізити:__________________________________
Назва  банку_________________________________________
Розрахунковий рахунок________________________________
МФО________________________________________________
Розмір сплати податку (податок на додану вартість або єдиний податок)  
у відсотках:_________
1. До прийняття рішення про намір укласти договір на підставі нашої  тендерної пропозиції,
Ваша  тендерна  документація  разом  з  нашою  пропозицією  (за  умови  її  відповідності  всім
вимогам) мають силу попереднього договору між нами.
Якщо Вами буде прийнято рішення про визначення нас переможцем та прийняття рішення
про намір укласти договір, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені
договором.
2. За умови прийняття рішення про намір укласти договір, ми зобов’язуємося укласти договір
не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі уповноваженого органу пові-
домлення про намір укласти договір, але не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення
про намір укласти договір відповідно до вимог тендерної документації Договір із замовником
про закупівлю послуг з включенням до нього всіх вимог, наведених в додатку  до тендерної
документації.
3.Ми підтверджуємо, що вся інформація, надана нами під час конкурентних торгів є достові-
рною.
4.Ми  погоджуємося дотримуватися умов  цієї пропозиції протягом 90 днів з дня розкриття
тендерної пропозиції. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути обрана пере-
можцем Вами в будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
5. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції
згідно з умовами тендерній документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-
якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

___________________

Посада,  прізвище,  ініціали,  підпис  уповноваженої  особи Учасника,  завірені  печаткою (при
наявності).



32

Додаток  3
до тендерної документації

 ПРОЕКТ ДОГОВОРУ № ____
                                                                      надання послуг 

м. Краматорськ                      «___» ______2021 року

Комунальне  некомерційне  підприємство  «Міська  лікарня  №  2»  Краматорської  міської
ради (надалі – Замовник) в особі головного лікаря Савинкова Віталія Вікторовича  що діє на підставі
Статуту, з одного боку, та _________________                                                           надалі – (Виконавець),
в особі                            __________________________________________,що діє на підставі
___________ уклали цей Договір про нижченаведене: 

1. Предмет Договору

1.1. В порядку та на умовах визначених цим договором Виконавець зобов’язується 
надавати Замовнику  послуги з  проведення гістологічних досліджень біопсійного,  операційного,
секційного матеріалів (код за ДК 021:2015:85110000-3 послуги лікувальних закладів та супутні
послуги), а Замовник зобов’язується приймати надані послуги, своєчасно та в повному обсязі здійсню-
вати їх оплату за цінами, визначеними  у Прейскуранті  та Калькуляції.

2.Обов'язки Виконавця
2.1.Якісно та вчасно надавати передбачені у п. 1.1. Договору послуги Замовнику та гарантує: включення 
до загальної суми тендерної пропозиції, всі витрати, пов’язані з предметом закупівлі, вартість матері-
алів, розчинів, заробітну платню працівникам патолого-гістологічній лабораторії, сплата податків, 
обов’язкових платежів, страхування, витрати пов’язані з отриманням необхідних дозволів та ліцензій 
тощо.
2.2.У разі виникнення обставин, які перешкоджають належному виконанню своїх обов'язків за цим 
Договором, негайно повідомити про це Замовника.
2.3.Вживати будь-яких інших необхідних заходів, потрібних для належного виконання своїх зобов'язань 
за Договором.
2.4. Надати рахунок та акт прийому – передачі  виконаних робіт (наданих послуг)  за розрахунковий 
період (календарний місяць).

3. Обов'язки Замовника
3.1.Здійснювати транспортування трупів та матеріалів до місця виконання послуг самостійно.
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3.2. Приймати від Виконавця послуги, що надаються ним за цим Договором.
3.3.Надавати  Виконавцю всю необхідну для надання послуг медичну  документацію пацієнтів Замовни-
ка.
3.4.Здійснювати вчасно всі платежі, в порядку передбаченому умовами цього Договору.

4. Сума договору та порядок здійснення оплати
4.1.Загальна сума цього Договору визначається як сума вартості всіх наданих послуг, відповідно
до оформлених Сторонами Актів прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) за цим До-
говором протягом строку його дії.
4.2.  Загальна  сума Договору орієнтовно становить                        грн.      коп. (грн.  коп).
4.3. Оплата за надані послуги здійснюється Замовником за розрахунковий період (календарний місяць)
протягом 10 (десяти)  календарних днів з дати підписання відповідного Акту приймання-передачі на-
даних послуг, шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок  Виконавця.  У разі
затримки коштів за  програмою надання медичних гарантій  від  НСЗУ розрахунок  за  надані  послуги
здійснюється  протягом 3-х  банківських  днів  з  дати отримання  Замовником відповідних коштів  на
фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

5. Порядок здачі-прийому наданих послуг
5.1.«Виконавець» надає «Замовнику» акт прийому-передачі  виконаних робіт (наданих послуг) послуг
у 2-х примірниках за розрахунковий період (календарний місяць), а «Замовник» підписує та повертає
«Виконавцю» акт виконаних робіт протягом 3-х календарних днів з моменту його отримання. У разі
якщо «Замовник» не повернув, у строк зазначений у цьому пункті, підписаний зі свого боку акт при-
йому-передачі виконаних робіт (наданих послуг)  і не надав письмових заперечень щодо його підписа-
ння,   вважається,  що «Замовник» фактично прийняв надані  послуги,  зазначені  у відповідному акті
прийому-передачі  виконаних робіт (наданих послуг).

         
6. Відповідальність і вирішення спорів

6.1. Виконавець має право не надавати послуги за цим Договором та/ або  розірвати              його у од-
носторонньому порядку у разі  несвоєчасної оплати,  оплати не в повному обсязі  Замовником    нада-
них послуг та у разі незгоди Замовника з підвищенням розміру оплати, відповідно до умов цього дого-
вору.
6.2. У випадку несвоєчасного здійснення оплати за даним Договором, Замовник на вимогу Виконавця
сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ  від несплаченої суми за кожен день про-
строчення.
6.3.Спори, які виникають за цим Договором або в зв’язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирі-
шуються у судовому порядку.

7.Строк дії договору
7.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і скріплення печатками та  діє по
«31» грудня 2020 року (включно). Сторони домовились, що умови даного Договору застосовуються до
відносин між ними, які виникли до його укладення, згідно з частиною 3 ст. 631 Цивільного кодексу
України, а саме: з 01.04.2020 р. 
7.2.Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення,
які мали місце під час його дії.
7.3. Достроково припинити дію Договору може одна із Сторін, попередивши про це у письмовій формі
іншу Сторону. В такому випадку Договір втрачає чинність через 5 (п’ять) календарних днів після отри-
мання іншою Стороною такого повідомлення.
 

        8. Заключні положення
8.1.Будь-які зміни та доповнення до цього Договору дійсні лише за умови, якщо вони викладені в пи-
сьмовій формі та підписані Сторонами. Додатки до цього Договору складають його невід’ємну части-
ну.
8.2.Цей Договір складено у 2 (двох) примірниках українською мовою. Обидва примірники ідентичні і
мають однакову юридичну силу.  У кожної із Сторін знаходиться по одному примірнику цього До-
говору. 

9.Реквізити Сторін

Замовник Виконавець
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            ЗАМОВНИК
КНП «Міська лікарня №2» 
Краматорської міської ради 
84306 м. Краматорськ, Донецька обл.,
вул. Дніпровська, 14
АТ КБ Приватбанк
МФО 335548
ЄДРПОУ 01990795      
р/р UA5633554800000260050536285343
тел. 0626468566

Головний лікар 
КНП «Міська лікарня №2»
Краматорської міської ради                                       
___________   _________________

 

Додаток №1
до Договору №___/_____
від _______2020 р. 

№
п/п Найменування дослідження

Очікувана
кількість до-

сліджень

Вартість 1 оди-
ниці

 дослідження
(грн. з ПДВ)

Загальна
вартість по-
слуг   (грн.з

ПДВ)
1 2 3 4 5
1
2

усього

Замовник Виконавець
 
КНП «Міська лікарня №2» 
Краматорської міської ради 
84306 м. Краматорськ, Донецька обл.,
вул. Дніпровська, 14
АТ КБ Приватбанк
МФО 335548  ЄДРПОУ 01990795      
р/р UA5633554800000260050536285343

Головний лікар 
КНП «Міська лікарня №2»
Краматорської міської ради                                             
______________ ______________   

 

______________    ______________
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Додаток  4
до тендерної документації

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ 
КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ

1 Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження наявності працівників відповідної квалі -
фікації, які мають необхідні знання та досвід:
1.1. Довідку, складену в довільній формі, яка містить інформацію про наявність в Учасника пра-
цівників  відповідної  кваліфікації,  які  мають  необхідні  знання  та  досвід,  завірену  підписом
уповноваженої особи учасника.

Учасник-нерезидент повинен надати зазначені в цій тендерній документації документи з ураху-
ванням особливостей законодавства країни, в якій цей Учасник зареєстрований (аналоги  доку-
ментів).
У разі подання аналогу документу Учасник-нерезидент повинен надати разом з ним лист з за-
значенням замість якого документу він подав такий аналог документ.
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Додаток 5
до тендерної документації

ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЇ ТА СПОСІБ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ, 
ВИЗНАЧЕНИМ У СТАТТІ 17 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ» :

1)  Довідка, складена в довільній формі і завірена підписом уповноваженої особи Учасника,
про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не внесено до
Єдиного  державного  реєстру  осіб,  які  вчинили  корупційні  або  пов’язані  з  корупцією
правопорушення (для учасників юридичних осіб);
2)  Довідка, складена в довільній формі і завірена підписом уповноваженої особи Учасника,
про те, що службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено уча-
сником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу,
яка  є  учасником,  не  було  притягнуто  згідно  із  законом  до  відповідальності  за  вчинення
корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;
3)  Довідка, складена в довільній формі і завірена підписом уповноваженої особи Учасника,
про те, що суб’єкт господарювання (учасник) 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  анти-
конкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;
4)  Довідка, складена в довільній формі і завірена підписом уповноваженої особи Учасника,
про те, що фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, не була засуджена за злочин,
учинений з корисливих мотивів (зокрема, пов’язаний з хабарництвом та відмиванням коштів),
судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (для учасників
фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців);
5)  Довідка, складена в довільній формі і завірена підписом уповноваженої особи Учасника,
про те, що службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну
пропозицію,  не  була  засуджена  за  злочин,  вчинений  з  корисливих  мотивів  (зокрема,
пов’язаний з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято
або не погашено у встановленому законом порядку (для учасників юридичних осіб);
6)  Довідка, складена в довільній формі і завірена підписом уповноваженої особи Учасника,
про  те,  що  учасник  процедури  закупівлі  не  визнаний  у  встановленому  законом  порядку
банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура;
7)  Довідка, складена в довільній формі і завірена підписом уповноваженої особи Учасника,
про те, що 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" (крім нерезидентів);
8)  Довідка, складена в довільній формі і завірена підписом уповноваженої особи Учасника,
про те,  що учасник процедури закупівлі  не  є  особою, до якої  застосовано  санкцію у виді
заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом
України "Про санкції";
9)  Довідка, складена в довільній формі і завірена підписом уповноваженої особи Учасника,
про те, що службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено уча-
сником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу,
яка  є  учасником,  не  було  притягнуто  згідно  із  законом  до  відповідальності  за  вчинення
правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі
людьми;
10) Довідка, складена в довільній формі і завірена підписом уповноваженої особи Учасника,
про те,  що учасник процедури закупівлі  не  має заборгованість  із  сплати  податків  і  зборів
(обов’язкових платежів).
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11) Довідка, складена в довільній формі і завірена підписом уповноваженої особи Учасника,
про те,  що  учасник процедури закупівлі  не перебуває в обставинах,  зазначених у частині
другій статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі».

У разі участі у торгах об’єднання учасників для підтвердження відсутності підстав у Замовни-
ка для надання відмови щодо участі у торгах, визначеним у статті 17 Закону, такий учасник
надає інформацію у спосіб,  визначений в підпункті  5.3 пункту 5 розділу 3 тендерної доку-
ментації стосовно будь-якої юридичної особи, які входять до складу такого об’єднання уча-
сників.

Учасник-нерезидент повинен надати зазначені в цій тендерній документації документи з ураху-
ванням особливостей законодавства країни, в якій цей Учасник зареєстрований (аналоги  доку-
ментів).  У разі  подання аналогу  документу Учасник-нерезидент повинен надати разом з  ним
лист з зазначенням замість якого документу він подав такий аналог документ.


