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№ Розділ 1. Загальні положення
1 2 3

1 Терміни, які вживаються в 
тендерній документації

Тендерну документацію розроблено  відповідно до вимог
Закону  України  «Про  публічні  закупівлі»  від  25.12.2015
року  №922-VIII  (зі  змінами  та  доповненнями)(далі  —
Закон)  зі  змінами.  Терміни,  які  використовуються  в  цій
тендерній  документації,  вживаються  у  значенні,
наведеному в Законі.

2 Інформація  про  замовника
торг

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

Сорокін Леонід Іванович , заступник головного лікаря
з  технічних  питань,  +38956973589,
aidasofolis292021@meta.ua ,  Донецька  обл.,  м.
Краматорськ, вул. Дніпровська, 14, інд. 84306

3 Процедура закупівлі Відкриті торги
4 Інформація  про  предмет

закупівлі
4.1 назва предмета закупівлі код ДК 021:2015 – 45450000-6: «Інші завершальні 

будівельні роботи» (Поточний ремонт прміщень  
операційної  урологічного відділення КНП «Міська 
лікарня №2» КМР)

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

Умовами  цієї  тендерної  документації  не  передбачено
встановлення окремих частин предмета закупівлі (лотів).

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

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

Поточний ремонт прміщень операційної урологічного
відділення  КНП  «Міська  лікарня  №2»  КМР  -  1
послуга

4.4 строк поставки товарів 
(надання послуг, виконання 
робіт)

до 31.12.2021р.

5 Недискримінація учасників Вітчизняні  та  іноземні  учасники  всіх  форм власності  та
організаційно-правових форм беруть участь у процедурах
закупівель на рівних умовах.

6 Інформація про валюту, у 
якій повинно бути 
розраховано та зазначено 
ціну тендерної пропозиції

Валютою тендерної пропозиції є гривня.

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

7.1.  Тендерні  пропозиції,  підготовлені  Учасниками  -
резидентами України,  викладаються  українською мовою.
Якщо в складі  тендерної  пропозиції  надається документ,
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тендерні пропозиції

що складений на іншій мові, учасник надає переклад цього
документу  українською  мовою,  завірений  підписом
уповноваженої  особи  Учасника. При  цьому  установчі
документи учасника, документи про призначення/обрання
керівника,  документи,  що  підтверджують  відповідність
учасника кваліфікаційним критеріям,  а також документи,
що підтверджують відповідність робіт технічним вимогам,
які  викладені  в  оригіналі  російською  мовою,  не
потребують  перекладу  українською  мовою.  Додатково
власні  назви,  торгові  марки,  марки,  моделі,  назва
виробника,  дилера,  дистрибютора,  найменування
адміністративних одиниць,  адреси,  абревіатури,  значення
технічних  характеристик,  топоніми,  фірмові  бланки,
адреси сайтів, посилання, які викладені іншою мовою ніж
українська, в документах, що входять до складу тендерної
пропозиції, не потребують перекладу українською мовою.
7.2.  Тендерні  пропозиції  підготовлені  Учасниками  -
нерезидентами  України  можуть  бути  викладені  іншою
мовою,  при  цьому  повинні  мати  переклад  українською
мовою,  вірність  перекладу  (або  справжність  підпису
перекладача)  повинна  бути  засвідчена  нотаріально  або
документ  повинен  бути  легалізований  у  встановленому
законодавством  України  порядку.  У  разі  розбіжностей  з
текстом  оригіналу  перевага  надається  україномовному
тексту.

Розділ 2. 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  тендерної
пропозиції  звернутися  через  електронну  систему
закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної
документації  та/або  звернутися  до замовника з  вимогою
щодо  усунення  порушення  під  час  проведення  тендеру.
Усі  звернення  за  роз’ясненнями  та  звернення  щодо
усунення  порушення  автоматично  оприлюднюються  в
електронній  системі  закупівель  без  ідентифікації  особи,
яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом
трьох  робочих  днів  з  дня  їх  оприлюднення  надати
роз’яснення  на  звернення  та  оприлюднити  його  в
електронній  системі  закупівель  відповідно  до  статті  10
Закону
1.2. У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень
щодо  змісту  тендерної  документації  електронна  система
закупівель автоматично призупиняє перебіг тендеру.  Для
поновлення  перебігу  тендеру  замовник  повинен
розмістити  роз’яснення  щодо  змісту  тендерної
документації  в  електронній  системі  закупівель  з
одночасним  продовженням  строку  подання  тендерних
пропозицій не менш як на сім 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  документації.  У
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разі  внесення  змін  до  тендерної  документації  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
електронній  системі  закупівель  у  вигляді  нової  редакції
тендерної документації  додатково до початкової редакції
тендерної  документації.  Замовник  разом  із  змінами  до
тендерної  документації  в  окремому  документі
оприлюднює перелік змін, що вносяться. 
2.3.  Зазначена  інформація  оприлюднюється  замовником
відповідно до статті 10 Закону

Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції 
1 Зміст  і  спосіб  подання

тендерної пропозиції
1.1.  Тендерна  пропозиція  подається  в електронному ви-
гляді  через  електронну  систему  закупівель  шляхом
заповнення електронних форм з окремими полями, де за-
значається  інформація про ціну,  інші  критерії  оцінки (у
разі їх встановлення замовником), інформація від учасни-
ка процедури закупівлі про його відповідність кваліфіка-
ційним  (кваліфікаційному)  критеріям,  наявність/відсут-
ність  підстав,  установлених  у  статті  17  Закону  і  в
тендерній документації, та шляхом завантаження необхі-
дних  документів,  що  вимагаються  замовником  у
тендерній документації.
1.2. Учасник повинен у складі своєї тендерної пропози-
ції обов’язково розмістити (додати) (розмістити    через
авторизований електронний майданчик на веб-порта-
лі  Уповноваженого  органу  з  питань  закупівель  )  на-
ступні документи та інформацію  :
- заповнену  форму  «Тендерна  пропозиція»  згідно
Додатком №3 до тендерної документації, завірену підпи-
сом уповноваженої особи Учасника;
- інформацію та документи, що підтверджують відповід-
ність  учасника  кваліфікаційним  критеріям  згідно  підпу-
нкту  5.1.  пункту  5  розділу  3  «Інструкція  з  підготовки
тендерної пропозиції» даної тендерної документації; 
- інформацію та спосіб підтвердження відповідності уча-
сника вимогам, визначеним у статті 17 Закону згідно під-
пункту 5.3. пункту 5 розділу 3 «Інструкція з підготовки
тендерної пропозиції» даної тендерної документації;
- інформацію та документи, що підтверджують відповід-
ність  послуг  технічним  і  якісним  характеристикам
замовника згідно з пунктом 6 розділу 3 «Інструкція з під-
готовки  тендерної  пропозиції»  та  Додатком  №1  даної
тендерної документації; 
- копії ліцензій на провадження певного виду господарсь-
кої діяльності;
- документами,  що  підтверджують  повноваження
уповноваженої  особи  учасника  (посадової  особи  або
представника учасника процедури закупівлі) щодо підпи-
су документів тендерної пропозиції, а саме: 
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для учасника юридичної особи:
а) якщо підписувати документи тендерної пропозиції буде
посадова  особа  або  представник  учасника  процедури
закупівлі, яка виступає від імені учасника згідно статуту
(чи іншого установчого документу),  тобто є керівником
учасника (працівник, який очолює суб’єкт господарюван-
ня  та  наділений  необхідними  повноваженнями  для
прийняття рішень), то учасник надає на таку уповноваже-
ну особу оригінал  або належним чином завірену копію
документу,  який підтверджує  його повноваження (наказ
про призначення керівника учасника на посаду або рішен-
ня  власника  (-ів)  чи  протокол  зборів  (засідань,  тощо)
засновників (акціонерів  або учасників)  про призначення
керівника  учасника,  президента,  голови правління  і  т.п.
або виписку з рішення власників чи зборів (засідань, то-
що) засновників (акціонерів або учасників) про призначе-
ння керівника учасника,  президента,  голови правління і
т.п. або інше);
б) якщо підписувати документи тендерної пропозиції бу-
де  інша посадова  особа або  представник  учасника  про-
цедури закупівлі (яка виступає від імені учасника але не
згідно  статуту  (чи  іншого  установчого  документу)),  то
учасник надає оригінал або копію довіреності або доруче-
ння 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  безконтактний
електронний  носій,  або  копія  будь-якого  іншого  доку-
менту,  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 підписувати тендерну пропози-
цію та/або договір про закупівлю буде уповноважена уча-
сником  особа  необхідно  додатково  надати  оригінал  чи
копію довіреності або доручення, яка засвідчує повнова-
ження уповноваженої особи учасника на підпис тендерної
пропозиції та/або договору про закупівлю).
- лист-згоду з проектом договору про закупівлю, який ви-
кладений у Додатку № 4 до тендерної документації, заві-
рений  підписом  уповноваженої  особи  учасника  або
проект договору про закупівлю (Додаток № 4), 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 поло-
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ження тощо) (остання зареєстрована редакція) із змінами
(у разі їх наявності) або «Опис документів, що надаються
юридичною  особою  державному  реєстратору  для
проведення  реєстраційної  дії»  з  відповідним  кодом  до-
ступу до результатів надання адміністративних послуг у
сфері  державної  реєстрації  за  яким  існує  можливість
переглянути  електронну  версію  Статуту  або  довідка
довільної  форми  з  відповідним  кодом  доступу  до  ре-
зультатів  надання  адміністративних  послуг  у  сфері
державної реєстрації за яким існує можливість перегляну-
ти електронну версію Статуту.
Якщо  учасник  діє  на  підставі    модельного  статуту –
замість установчого документа юридичної особи надаєть-
ся лише рішення уповноваженого органу управління юри-
дичної особи (учасника), в якому зазначені відомості про
провадження діяльності на основі модельного статуту. 
Якщо   учасником процедури закупівлі є акціонерне това-
риство -  надається  лист в довільній формі,  за  підписом
уповноваженої особи учасника, в якому в обов’язковому
порядку  зазначити  дані  про  власників  акцій,  що  во-
лодіють 25 і  більше відсотками від статутного капіталу
учасника  процедури  закупівлі,  або  повідомити,  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 належним чином
завірену копію установчого документа юридичної особи з
відміткою державного реєстратора або наданням коду до-
ступу до результатів надання адміністративних послуг у
сфері державної реєстрації; оригінал або належним чином
завірену  копію установчого  документа  філії  та
довіреність на підписанта філії.
Якщо   учасником процедури закупівлі    є об’єднання уча-
сників замість  установчого  документа  юридичної  особи
обов’язково  надається  документ  про  створення  такого
об’єднання.
- копіїї всіх необхідних ліцензій та дозволів на виконання
робіт,  надання  послуг  чи  використання  певних  машин,
устаткування, обладнання.
Наприклад: 
-  якщо планується виконання газополум’яних робіт,  то
надати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки
(газополум’яні роботи) .

- інші документи, що вимагаються тендерною документа-
цією.

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 подання
тендерних пропозицій. У разі відсутності всіх документів
на майданчику Замовник відхиляє тендерну пропозицію
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учасника.  Всі документи повинні бути надані у  форматі
.pdf, або .jpeg, або інш. Документи повинні бути розбірли-
вими та читабельними. Під час використання електронної
системи закупівель з метою подання тендерних пропози-
цій та їх оцінки документи та дані створюються та подаю-
ться з урахуванням вимог законів України "Про електрон-
ні  документи  та  електронний  документообіг"  та  "Про
електронні довірчі послуги", норми яких визначають, що
створення  електронного  документу  завершується  накла-
данням електронного підпису.  Тому тендерна пропози-
ція    має  бути  завірена    електронним  підписом
уповноваженої  особи  учасника  процедури  закупівлі
щодо підпису документів тендерної пропозиції  .

Якщо документи (матеріали та інформація), що вимагаю-
ться  положеннями  підпункту  1.2.  пункту  1  розділу  3
тендерної  документації,  надані  у  формі  електронного
документа через електронну систему закупівель із накла-
данням кваліфікованого електронного підпису (тобто ко-
жний окремий документ (довідка, лист, тощо), що вимага-
ється 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 про-
цедури закупівлі),  то замовник не вимагає від учасників
засвідчувати  документи  (матеріали  та  інформацію),  що
подаються  у  складі  тендерної  пропозиції,  печаткою  та
підписом уповноваженої особи. Замовник не вимагає від
учасників засвідчувати документи (матеріали та інформа-
цію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печа-
ткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі доку-
менти (матеріали та інформація) надані у формі електрон-
ного  документа  через  електронну  систему  закупівель  із
засвідченням  кожного  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 роз-
ширення  є  рекомендований.  Якщо  завантажені  в
електронну  систему закупівель  електронні  файли,  доку-
менти  сформовані  не  у  відповідності  з  вимогами
тендерної документації, або мають неякісне, неповне, не-
чітке зображення та інш. Замовник може прийняти рішен-
ня про відхилення пропозиції такого Учасника.

1.4.  Перевірка  відповідності  тендерних  пропозицій  уча-
сників вимогам цієї тендерної документації (відповідність
технічним вимогам,  визначеним у тендерній документа-
ції,  відповідність кваліфікаційним критеріям, відсутність
підстав для відмови в участі у торгах) на етапі розгляду
тендерних  пропозицій  учасників  здійснюється  замовни-
ком на підставі наявних документів, які надані учасником
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у складі  своєї  тендерної  пропозиції  в  електронному ви-
гляді (скановані копії).
1.5.  В  тендерних  пропозиціях  допускаються  формальні
(несуттєві) помилки. Формальними (несуттєвими) вважа-
ються  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 підго-
товлені  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 та-
кого  документа  повністю  відповідає  вимогам  цієї
тендерної документації.
Наприклад: замість вимоги надати «Довідку в довільній
формі» учасник надав «лист в довільній 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, механі-
чних помилок у поданій пропозиції під час складання уча-
сником  такої  пропозиції,  якщо  вони  не  впливають  на
зміст пропозиції;
7)  надання  в  складі  тендерної  пропозиції  документів  з
порушенням вимог тендерної  документації  у  разі,  якщо
такі  документи  не  вимагались  умовами тендерної  доку-
ментації.
Наприклад:  сертифікат,  дозвіл,ліцензія  чи  інший  доку-
мент,  який  не  вимагався  тендерною  документацією,  з
закінченим строком дії або інструкція виробника, яка не
вимагалась тендерною документацією, надана  без пере-
кладу тощо.
8) не надання  роз’яснення в довільній формі із зазначен-
ням підстав ненадання документу, якщо такий документ,
що вимагається тендерною документацією, не передбаче-
ний законодавством для учасників - юридичних, фізичних
осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців.
9)  до формальних (несуттєвих) помилок Учасника нале-
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жать  технічні,  механічні  та  інші  формальні  (несуттєві)
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  потенціал  та  конку-
рентоздатність 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  (несуттєвої)  ухвалюють  коле-
гіально на засіданні тендерного комітету.
Тендерна пропозиція не буде відхилена у разі допущення
учасником  торгів  формальних  (несуттєвих)  помилок,
пов’язаних з оформленням тендерної пропозиції та які не
впливають на зміст пропозиції.
1.6.  Кожен  учасник  має  право  подати  тільки  одну
тендерну пропозицію щодо предмета закупівлі,  визначе-
ного 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  із  дати  кінцевого  строку  подання  тендерних
пропозицій. До  закінчення  цього  строку  замовник  має
право  вимагати  від  учасників  процедури  закупівлі
продовження  строку  дії  тендерних  пропозицій.  Учасник
процедури закупівлі 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  і  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  підтвердженої
інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям
(Додаток №2 ):
- наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
-  наявність працівників  відповідної  кваліфікації,  які
мають необхідні знання та досвід;
- наявність документально підтвердженого досвіду ви-
конання аналогічного договору.
5.2.  Замовник приймає рішення про відмову учаснику в
участі  у  процедурі  закупівлі  та  зобов’язаний  відхилити
тендерну пропозицію учасника в разі, якщо:
1) замовник має незаперечні докази того, що учасник про-
цедури  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
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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 реєстру
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, фізи-
чну  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 порушен-
ня,  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 мотивів
(зокрема, пов’язаний з хабарництвом та відмиванням ко-
штів),  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  антикорупційної  програми,
якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг)
або робіт дорівнює чи перевищує 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 пу-
блічних  закупівель  товарів,  робіт  і  послуг  згідно  із
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Законом України "Про санкції";
12)  службова  (посадова)  особа  учасника  процедури
закупівлі, яку уповноважено учасником представляти йо-
го інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізи-
чну  особу,  яка  є  учасником,  було  притягнуто  згідно  із
законом до відповідальності за вчинення правопорушен-
ня, 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 ви-
падку,  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) службова  (посадова)  особа  учасника,  яку
уповноважено учасником представляти його інтереси під
час проведення процедури закупівлі,  або 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,  завірену  підписом
уповноваженої особи Учасника;

5.3.  Замовник  може  прийняти  рішення  про  відмову
учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити
тендерну  пропозицію  учасника  в  разі,  якщо  учасник
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 штрафів
та/або  відшкодування  збитків  -  протягом  трьох  років  з
дати дострокового розірвання такого договору.

5.4.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 згідно Додатка
№2

У  разі  участі  у  торгах  об’єднання  учасників  для
підтвердження  відсутності  підстав  у  Замовника  для
надання  відмови  щодо  участі  у  торгах,  визначеним  у
статті  17  Закону,  такий  учасник  надає  інформацію  у
спосіб,  визначений  в  підпункті  5.4  пункту  5  розділу  3
тендерної  документації  стосовно  будь-якої  юридичної
особи, які входять до складу такого об’єднання учасників.

5.5.  Документи,  що  не  передбачені  законодавством  для
учасників  –  юридичних,  фізичних  осіб,  у  тому  числі
фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі
тендерної пропозиції.
5.6.  Учасники -  нерезиденти для виконання вимог щодо
подання  документів  подають  у  складі  своєї  тендерної
пропозиції, документи, передбачені законодавством країн,
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де вони зареєстровані. Відповідні документи повинні бути
легалізовані установленим порядком (крім випадків, якщо
чинним  законодавством  встановлено  звільнення  від
легалізації).
5.7.  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
невідповідність  переможця процедури закупівлі  вимогам
кваліфікаційних  критеріїв,  підставам,  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.
5.8.  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 усунення
невідповідностей в інформації та/або документах:
1)  що  підтверджують  відповідність  учасника  процедури
закупівлі кваліфікаційним критеріям відповідно до статті
16 Закону;
2) на підтвердження права підпису тендерної  пропозиції
та/або договору про закупівлю.
Замовник  не  може  розміщувати  щодо  одного  й  того  ж
учасника  процедури  закупівлі  більш  ніж  один  раз
повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в
інформації  та/або  документах,  що  подані  учасником  у
тендерній  пропозиції,  крім  випадків,  пов’язаних  з
виконанням рішення органу оскарження.
5.9. Переможець процедури закупівлі у строк, що не пере-
вищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній си-
стемі закупівель повідомлення про намір укласти договір
про  закупівлю,  повинен  надати  замовнику  документи
шляхом  оприлюднення  їх  в  електронній  системі
закупівель,  що  підтверджують  відсутність  підстав,  ви-
значених пунктами 2, 3, 5, 6, 8, 12 і 13 частини першої та
частиною другою статті 17 Закону, а саме:
5.9.1.  Оригінал  або  копію  документу,  виданого  (або
датованого) уповноваженим органом (або підприємством,
або  організацією,  або  структурним  підрозділом) в
паперовому  або  електронному  вигляді  не  раніше  дати
оприлюднення  на  веб-порталі  Уповноваженого  органу
оголошення про проведення процедури закупівлі, про те
що фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за
злочин,  учинений  з  корисливих  мотивів  (зокрема,
пов’язаний  з  хабарництвом  та  відмиванням  коштів),
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судимість  з  якої  не  знято  або  не  погашено  у
встановленому законом порядку;  (для учасників фізичних
осіб та фізичних осіб-підприємців)
5.9.2.  Оригінал  або  копію  документу,  виданого  (або
датованого) уповноваженим органом (або підприємством,
або  організацією,  або  структурним  підрозділом) в
паперовому  або  електронному  вигляді не  раніше  дати
оприлюднення  на  веб-порталі  Уповноваженого  органу
оголошення про проведення процедури закупівлі, про те
що  службова  (посадова)  особа  учасника,  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 юридичних осіб)
5.9.3.  Оригінал  або  копію  документу,  виданого  (або
датованого) уповноваженим органом (або підприємством,
або  організацією,  або  структурним  підрозділом)  в
паперовому  або  електронному  вигляді  не  раніше  дати
оприлюднення  на  веб-порталі  Уповноваженого  органу
оголошення про проведення процедури закупівлі про те,
що службову  (посадову)  особу  учасника  процедури
закупівлі,  яку  уповноважено  учасником  представляти
його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не
було притягнуто згідно із законом до відповідальності за
вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням
дитячої  праці  чи  будь-якими  формами торгівлі  людьми
(для учасників юридичних осіб);
5.9.4.  Оригінал  або  копію  документу,  виданого  (або
датованого) уповноваженим органом (або підприємством,
або  організацією,  або  структурним  підрозділом)  в
паперовому  або  електронному  вигляді  не  раніше  дати
оприлюднення  на  веб-порталі  Уповноваженого  органу
оголошення про проведення процедури закупівлі, про те,
що 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  (для
учасників фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців);
5.9.5. 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
відповідного  змісту,  отриманий  за  допомогою  сервісу
«Електронний  кабінет  платника»
(https://cabinet.tax.gov.ua), чинну  на  дату  подання.
(надається  у  разі  відсутності  заборгованості  з  платежів,
контроль за справлянням яких покладено на контролюючі
органи,  та  у  випадку,  якщо  інформація  «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  системами  Державної
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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 уповноваженим
органом за місцем обліку платника податків або за місцем
обліку  податкового  боргу  та  договір  про  розстрочення
(відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу)
(надається  у  разі  наявності  заборгованості  з  платежів,
контроль за справлянням яких покладено на контролюючі
органи);
5.9.6. Довідку, складену в довільній формі і скріплену під-
писом уповноваженої особи Учасника про те, що перемо-
жець процедури закупівлі не перебуває в обставинах, за-
значених у частині другій статті 17 Закону.

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

Скановані документи, вказані в підпункті 5.9. пункту 5
розділу 3 «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції»
даної  тендерної  документації,  надаються  переможцем
торгів у строк, що не перевищує 10 календарних днів з
дати  оприлюднення  на  веб-порталі  Уповноваженого
органу повідомлення про намір укласти договір, шляхом
прикріплення  файлу  (-ів)  на  електронний  майданчик.
Скановані документи повинні бути розбірливими та чи-
табельними.
Учасник-переможець  нерезидент  повинен  надати
зазначені в підпункті 5.9 пункту 5 Розділу 3 «Інструкція з
підготовки  тендерної  пропозиції»  даної  тендерної
документації документи  з  урахуванням  особливостей
законодавства країни, в якій цей Учасник зареєстрований
(аналоги документів).
У  разі  подання  аналогу  документу  Учасник-
переможець нерезидент повинен надати разом з ним
лист з зазначенням замість якого документу він подав
такий аналог документу.

6 Інформація про технічні, 
якісні та кількісні 
характеристики предмета 
закупівлі

6.1.  Учасники  процедури  закупівлі  повинні  надати  у
складі  тендерних  пропозицій  інформацію  та  документи
зазначені  в  Додатку №2 до  тендерної  документації,  які
підтверджують  відповідність  тендерної  пропозиції
учасника  технічним,  якісним,  кількісним  та  іншим
вимогам  до  предмета  закупівлі,  установленим
замовником.
6.2. Якісні, кількісні та інші вимоги до предмета закупівлі
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встановлено в технічних вимогах, зазначених в Додатку
№ 1 до тендерної документації.
6.3.  Тендерна  пропозиція,  що  не  відповідає  технічним
вимогам відхиляється як така, що не відповідає вимогам
тендерної документації.
6.4. Предметом закупівлі є послуги

7 Інформація про 
субпідрядника (у випадку 
закупівлі робіт)

Не вимагається.  Прдеметом закупівлі є послуги.

8 Унесення змін або 
відкликання тендерної 
пропозиції учасником

8.1. 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 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції
1 Кінцевий  строк  подання

тендерної пропозиції
1.1.  Кінцевий  строк  подання  тендерних  пропозицій
15.04.2021 р. до 23-00
1.2. Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично
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,  фізичних
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 електронного аукціону

Розділ 5. Оцінка тендерної пропозиції
1 Перелік критеріїв та 

методика оцінки тендерної 
пропозиції із зазначенням 
питомої ваги критерію

1.1. Оцінка тендерних пропозицій проводиться автомати-
чно електронною системою закупівель на основі критеріїв
і  методики  оцінки,  зазначених  замовником  у  тендерній
документації,  шляхом  застосування  електронного  аук-
ціону.
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1.2.  До  початку  проведення  електронного  аукціону  в
електронній  системі  закупівель  автоматично  розкриває-
ться інформація про ціну та перелік усіх  цін тендерних
пропозицій,  розташованих  у  порядку  від  найнижчої  до
найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації
про учасників.
1.3.  Під  час  проведення  електронного  аукціону  в
електронній системі закупівель відображаються значення
ціни тендерної пропозиції учасника та приведеної ціни.
1.4.  Після  оцінки  тендерних  пропозицій  замовник  роз-
глядає на відповідність  вимогам тендерної  документації
тендерну  пропозицію,  яка  визначена  найбільш економі-
чно вигідною. Строк розгляду тендерної пропозиції, що за
результатами  оцінки  визначена  найбільш  економічно
вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з
дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції.
Такий  строк  може  бути  аргументовано  продовжено
замовником  до  20  робочих  днів.  У  разі  продовження
строку замовник оприлюднює повідомлення в електрон-
ній системі закупівель протягом одного дня з дня прийня-
ття відповідного 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 порядку
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  пропозицією
визнається така, ціна якої є найнижча за результатами
проведення електронного аукціону.
1.8.  За  результатами  розгляду  та  оцінки  тендерної
пропозиції замовник визначає переможця та приймає рі-
шення 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 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,
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визначеного абзацом першим частини 14 статті 29 Закону.

2 Інша інформація 2.1. При розрахунку ціни, за яку Учасник згоден виконати
замовлення,  враховується  ціна  предмету  закупівлі  з
урахуванням усіх податків і зборів, що сплачуються або
мають бути сплачені, а також витрати на транспортування
запропонованого  товару  за  адресою  замовника,
навантаження  та  розвантаження  при  поставці  товару,
страхування,  сплату  митних  тарифів  та  інші  витрати
згідно вимог діючих законодавчих і розпорядчих актів. 
2.2.  До  кінцевої  вартості  тендерної  пропозиції
включаються усі  витрати  учасника,  в  тому числі,  прямі
витрати, накладні витрати, витрати сторонніх організацій
та  прибуток,  який  Учасник  планує  одержати  при
виконанні договору. 

Під час подання тендерної пропозиції в електронному
вигляді  шляхом  заповнення  електронних  форм  з
окремими  полями,  у  яких  зазначається  інформація
про  ціну,  Учасник  зазначає  ціну  з  врахуванням
податку на додану вартість (ПДВ). Якщо учасник не є
платником  податку  на  додану  вартість  або  якщо
предмет  закупівлі  не  обкладається  ПДВ,  то  він
зазначає  ціну  без  ПДВ.  Учасник,  під  час  подання
тендерної пропозиції в електронному вигляді шляхом
заповнення  електронної  форми,  зазначає  підсумкову
загальну  вартість  своєї  тендерної  пропозиції  із
урахуванням переліку та кількості товару, зазначеної
в Додатку №2 до тендерної документації.

2.3.  Учасник  самостійно  відповідає  за  одержання  будь-
яких та всіх необхідних дозволів та ліцензій на послуги,
які  запропоновані  на  торги,  та  самостійно  несе  всі  ви-
трати  на  отримання  таких  дозволів  та  ліцензій.
Невраховані  у  загальній  ціні  витрати  оплачуватися
Замовником окремо не будуть.
2.4. До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-
які витрати, понесені учасником в зв'язку з участю у цих
електронних торгах.

Умови  оплати  договору  (порядок  здійснення  розраху-
нків):
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Джерело  фінансування  закупівлі. Кошти  місцевих  бю-
джетів.

2.6.  Розмір  мінімального  кроку  пониження  ціни  під  час
електронного  аукціону  визначено  в  оголошенні  про  за-
купівлю. Розмір мінімального кроку пониження ціни.
1 451,00 грн.

3 Відхилення тендерних 
пропозицій

3.1.  Замовник  відхиляє  тендерну  пропозицію  із
зазначенням  аргументації  в  електронній  системі
закупівель у разі, якщо: 
1) учасник процедури закупівлі:
-  не  відповідає  кваліфікаційним  (кваліфікаційному)
критеріям, установленим статтею 16 Закону та/або наявні
підстави, встановлені частиною першою статті 17 Закону;
-  не  відповідає  встановленим  абзацом  першим  частини
третьої 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,  якщо таке
забезпечення вимагалося замовником, та/або забезпечення
тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені
замовником  у  тендерній  документації  до  такого
забезпечення тендерної пропозиції;
-  не  виправив  виявлені  замовником  після  розкриття
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  повідомлення з  вимогою
про усунення таких невідповідностей;
-  не  надав  обґрунтування  аномально  низької  ціни
тендерної  пропозиції  протягом  строку,  визначеного  в
частині чотирнадцятій статті 29 Закону;
- визначив конфіденційною інформацію, що не може бути
визначена як конфіденційна відповідно до вимог частини
другої статті 28 Закону;
2) тендерна пропозиція учасника:
-  не  відповідає  умовам  технічної  специфікації  та  іншим
вимогам щодо предмета 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 документації,
документи,  що  підтверджують  відсутність  підстав,
установлених статтею 17 Закону;
-  не  надав  копію  ліцензії  або  документа  дозвільного
характеру  (у  разі  їх  наявності)  відповідно  до  частини
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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 (з посиланням на
відповідні  норми  цього  Закону  та  умови  тендерної
документації,  яким  така  тендерна  пропозиція  та/або
учасник  не  відповідають,  із  зазначенням,  у  чому  саме
полягає така невідповідність), протягом одного дня з дня
ухвалення  рішення  оприлюднюється  в  електронній
системі  закупівель  та  автоматично  надсилається
учаснику/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.

Розділ 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю
1 Відміна замовником торгів 

чи визнання їх такими, що не
відбулися

1.1. Замовник відміняє тендер у разі:
1)  відсутності  подальшої  потреби  в  закупівлі  товарів,
робіт чи послуг;
2)  неможливості  усунення  порушень,  що  виникли через
виявлені  порушення  законодавства  у  сфері  публічних
закупівель,  з  описом  таких  порушень,  які  неможливо
усунути.
1.2.  Тендер  автоматично  відміняється  електронною
системою закупівель у разі:
1)  подання  для участі  у  відкритих  торгах -  менше двох
тендерних пропозицій;
2)  допущення  до  оцінки  менше  двох  тендерних
пропозицій  у  процедурі  відкритих  торгів,  у  разі  якщо
оголошення  про  проведення  відкритих  торгів
оприлюднено  відповідно  до  частини  третьої  статті  10
Закону;
3)  відхилення  всіх  тендерних  пропозицій  згідно  з  цим
Законом.
1.3. Про відміну тендеру з підстав, визначених у частинах
першій та другій  цієї  статті,  має бути  чітко зазначено в
тендерній документації.
1.4. Тендер може бути відмінено частково (за лотом).
1.5.  Замовник  має  право  визнати  тендер  таким,  що  не
відбувся, у разі:
1) якщо здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок
дії непереборної сили;
2)  скорочення  видатків  на  здійснення  закупівлі  товарів,
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робіт чи послуг.
1.6.  Замовник  має  право  визнати  тендер  таким,  що  не
відбувся частково (за лотом).
1.7.  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.  У  разі  відміни  тендеру  з  підстав,
визначених  частиною  другою  статті  32  Закону,
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
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
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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  №  4  до
тендерної документації. 
Учасник  у  складі  своєї  тендерної  пропозиції  повинен
надати лист-згоду з істотними умовами договору.

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  №  4  до
тендерної документації.
4.3. Умови договору про закупівлю не повинні відрізняти-
ся  від  змісту  тендерної  пропозиції  за  результатами
електронно  го  аукціону (у тому числі  ціни  за  одиницю
товару) переможця процедури закупівлі крім випадків ви-
значення 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 випадків:
1)  зменшення  обсягів  закупівлі,  зокрема  з  урахуванням
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, визначеної 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 та-
ке покращення не призведе до збільшення суми, визначе-
ної в договорі про закупівлю;
4)  продовження  строку  дії  договору  про  закупівлю  та
строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, ви-
конання  робіт,  надання  послуг  у разі  виникнення  доку-
ментально  підтверджених  об’єктивних  обставин,  що
спричинили  таке  продовження,  у  тому  числі  обставин
непереборної  сили,  затримки  фінансування  витрат
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;
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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 органами
державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу
іноземної  валюти,  зміни  біржових  котирувань  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 части-
ни 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.

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
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ДОДАТОК №1

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
  

На поточний ремонт прміщень операційної урологічного відділення  КНП   "Міська лікарня №2" КМР

  
Умови виконання робіт 

  
Об'єми робіт

№
п/п Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

  Кількість Примітка

1 2 3 4 5
 1. ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ.    

1 Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання шт 4  

2 Демонтаж вимикачiв -6шт, розеток - 19шт. шт 6  

3 Демонтаж схованої електропроводки м 120  

4 Демонтаж розподільчих коробок  шт 8  
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5 Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих
водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 20 мм

м 18  

6 Демонтаж радiаторiв масою понад 80 до 160 кг (34
секції)

шт 3  

7 Розбирання цементних плiнтусiв м 27  

8 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток м2 43,8  

9 Розбирання облицювання стiн з керамiчних
глазурованих плиток

м2 65,4  

 2. МОНТАЖНІ РОБОТИ.    

 Опалення.    

10 Прокладання трубопроводiв опалення з труб
полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром

25 мм

м 18  

11 Установлення опалювальних радiаторiв біметалевих - 3
шт по 10 секцій .

кВт 5,55  

12 Установлення кранiв повiтряних комплект 3  

 Каналізація.    

13 Пробивання борозен в бетонних пiдлогах, перерiз
борозен до 16 см2 під трап та трубу Ф50мм

м 4  

14 Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з
полiетиленових труб дiаметром 50 мм

м 3,5  

15 Установлення трапiв дiаметром 50 мм к-т 1  

 Електромонтажні роботи.    

16 Прокладання проводiв при схованiй проводцi м 120  

17 Монтаж розподільчих коробок  шт 12  

18 Монтаж свiтильникiв cвітодіодних шт 12  

19 Монтаж свiтильника настiнного комплект 4  

20 Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй
проводцi, 1-клавiшних

шт 4  

21 Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй
проводцi, 2-клавiшних

шт 1  

22 Установлення штепсельних розеток утопленого типу
при схованiй проводцi

шт 21  



1 2 3 4 5
23 Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних 2-х i

3-
х полюсних на струм до 25 А

шт 8  

24 Монтаж коробок  шт 1  

25 Монтаж свiтильника хірургічного комбінірованого LED
620 + LED 620

комплект 2  

26 Монтаж підвісного подовжувача шт 4  

 Стеля    

27 Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів

м2 41  

28 Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними листами.

 м2 41  

29 Шпаклювання стель шпаклiвкою -старт м2 41  

30 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель -
фініш

м2 41  

31 Полiпшене фарбування водоемульсiйними сумiшами
стель по гіпсокартону

м2 41  

 Стіни.    

32 Штукатурення плоских поверхонь вiконних та дверних
укосiв по бетону та каменю

м2 4,2  

33 Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi
будiвлi цементним розчином по каменю та бетону

м2 12,6  

34 Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка
25

м3 0,421  

35 Шпаклювання стiн та укосів шпаклiвкою стартовою м2 16,8  

36 Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн -
фініш

м2 16,8  

37 Полiпшене фарбування водоемульсiйними сумiшами
стiн та укасів

м2 16,8  

38 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2

понад 7 до 12 шт

м2 65,4  

 Підлога.    

39 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетоннiй основi площею понад 20 м2

м2 43,8  

40 Готування важких кладкових цементних розчинiв, марка
150

м3 0,894  

41 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт

м2 43,8  

 Різні роботи.    

42 Очищення примiщень вiд смiття т 4,68  

43 Навантаження смiття вручну  т 4,68  

44 Перевезення сміття до 12 км т 4,68  
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ДОДАТОК №2

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ
ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ

ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

1. Документи, які повинен надати учасник у складі тендерної пропозиції, для
підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям встановленим замовником

відповідно до ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі»:
№
з.п.

Кваліфікаційні критерії Документи, підтверджують відповідність учасника
кваліфікаційним критеріям

1. Наявність обладнання та
матеріально-технічної бази

1.1.  Відомості  подаються  згідно  запропонованої
форми  про  наявність  матеріально-технічної  бази
учасника,  що  визначена  у  даному  Додатку.  (зразок
довідки додається у таблиці «а»)

- у разі залучення – договори оренди, у яких повинно
бути  визначено  перелік  транспортних  засобів,  які
орендуються  (подається  у  наступному  вигляді:
сканована копія або сканований оригінал);

- у разі залучення - договори про надання послуг,  у
яких  повинно  бути  визначено  перелік  транспортних
засобів,  якими  будуть  надавати  послуги  (подається  у
наступному  вигляді:  сканована  копія  або  сканований
оригінал);

- наявність свідоцтв на всі транспортні засоби та\або
механізми,  що  підлягають  державній  реєстрації,  та
будуть  залучені  як  власні  чи  відповідно  до  договорів
оренди  чи  надання  послуг  до  виконання  замовлення,
свідоцтва  про  реєстрацію  транспортних  засобів
(подається  у  наступному  вигляді:  сканована  копія  або
сканований оригінал).

2. Наявність працівників
відповідної кваліфікації,

які мають необхідні знання
та досвід

2.1.  Довідка,  що  містить  інформацію  про  наявність
працівників (основних спеціалістів інженерно-технічних
працівників),  які  мають  необхідні  знання  та  досвід  з
виконання заявлених робіт (зразок довідки додається у
таблиці «б»).

-  наявність,  кваліфікація  та  досвід  основних
спеціалістів  (інженерно-технічних  працівників)  та
робітників  основних  будівельних  професій  учасника
підтверджується  документами  про  освіту  та/або
підвищення  кваліфікації  (подається  у  наступному
вигляді:  сканована  копія  або  сканований  оригінал).
Кваліфікація особи, що відповідатиме за техніку безпеки
праці,  підтверджується  додатково  документом
встановленого  законодавством  взірця  (посвідчення  та
протокол/витяг з протоколу комісії  з перевірки знань),
що містить інформацію про результати перевірки знань
з охорони праці.
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№
з.п.

Кваліфікаційні критерії Документи, підтверджують відповідність учасника
кваліфікаційним критеріям

3. Наявність документально
підтвердженого досвіду
виконання аналогічних

договорів 

3.1. Інформаційна довідка про виконання аналогічних
договорів  згідно запропонованої  форми у таблиці  «в»,
що  визначена  у  даному  Додатку.  Аналогічним
договором  є  договір  (двосторонній  або  декілька
сторонній),  подібний  за  змістом,  своєю  правовою
природою та предметом закупівлі.

3.2.  Скановану  копію  з  оригіналу  аналогічного
договору,  що  наведено  в  довідці  про  виконання
аналогічних договорів.

3.3.  Скановану копію з оригіналу листа-відгуку про
виконання  договору  (ів),  що  наведено  у  довідці  та
підтверджено копією договору (ів). Відгук повинен бути
належно оформлений,  містити вихідний номер та дату
видачі  такого  документу.  Замовниками  згідно  з
договорами  можуть  бути  суб’єкти  будь-якої  форми
власності.

3.4. Документи, що засвідчують факт виконання робіт
повністю та/або фотокопії об’єктів.

Таблиця «а»

№
з.п.

Найменування обладнання, машин і механізмів Кількість, шт.

1 2 3
              Власне обладнання та техніка

              Обладнання та техніка, які планується орендувати (якщо планується)

Таблиця «б»
№
з.п.

Посада
Прізвище,
ініціали

Загальний стаж роботи
(років)

Досвід роботи на цій
посаді (років)

1

Таблиця «в»

№
з.п.

Назва
організації з

якою
укладено
договір

Сума договору, грн. Предмет закупівлі

Стан належного
виконання

договору(ів)
стосовно якості і

строків
1
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ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЇ ТА СПОСІБ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ
ВИМОГАМ, ВИЗНАЧЕНИМ У СТАТТІ 17 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ПУБЛІЧНІ

ЗАКУПІВЛІ»

1)  Довідку  в  довільній  формі  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,  завірену  підписом  уповноваженої  особи
Учасника  (надається  учасниками,  які  за  своїм  статусом  є  фізичними  особами  чи
фізичними особами-підприємцями);
2)  Довідку  в  довільній  формі  про  те,  що  службова  (посадова)  особа  учасника,  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,  завірену
підписом уповноваженої особи Учасника (надається учасниками, які за своїм статусом є
юридичними особами);
3) Довідку в довільній формі про те, що учасник не визнаний у встановленому законом
порядку  банкрутом  та  відносно  нього  не  відкрита  ліквідаційна  процедура,  завірену
підписом уповноваженої особи учасника ; 
4)  Довідку  в  довільній  формі  про  те,  що  службову  (посадову)  особу  учасника,  яку
уповноважено  учасником  представляти  його  інтереси  під  час  проведення  процедури
закупівлі, або 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, завірену підписом уповноваженої особи
Учасника;
5) Довідку в довільній формі про те, що учасник не має заборгованості із сплати податків і
зборів (обов’язкових платежів), або довідку в довільній формі про наявність, характер та
причини  виникнення  заборгованості  із  сплати  податків  і  зборів  та   інформацію  про
здійснення учасником заходів щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у
порядку  та  на  умовах,  визначених  законодавством  країни  реєстрації  такого  учасника,
завірену підписом уповноваженої особи Учасника.
6)  Довідку  в  довільній  формі  про  наявність/відсутність  укладеного  між  учасником  та
Замовником даних торгів  договору про закупівлю,  невиконання якого з  боку учасника
призвело  до  його  розірвання  внаслідок  чого  Замовником  було  застосовано  санкції  у
вигляді штрафів та/або відшкодування збитків. У разі наявності вищезазначених обставин,
учасник повинен надати довідку у довільній формі, яка містить інформацію про сплату
штрафу  або  відшкодування  збитків  перед  Замовником  або  про  наявність  письмового
зобов’язання  сплати  відповідних  зобов’язань  та  відшкодування  завданих  збитків  у
порядку визначеному чинним законодавством України. 
7)  Довідку в довільній формі  про те ,  що суб’єкт  господарювання (учасник)  протягом
останніх трьох років  не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пу-
нктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економі-
чної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються
спотворення результатів тендерів;
8) Довідку в довільній формі про те , що відомості про юридичну особу, яка є учасником
процедури  закупівлі,  внесено до  Єдиного  державного  реєстру  осіб,  які  вчинили
корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
9) Довідку в довільній формі про те,що службову (посадову) особу 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  корупційного  правопорушення  або
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правопорушення, пов’язаного з корупцією;
10)  довідку  в  довільній  формі  про  те,  що  тендерна  пропозиція  подана  учасником
конкурентної  процедури закупівлі,  який не є пов’язаною особою з іншими учасниками
процедури  закупівлі  та/або  з  уповноваженою  особою  (особами),  та/або  з  керівником
замовника;
11)  довідку в довільній формі про те , що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена
пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів);

12) довідку в довільній формі про те,  що юридична особа, яка є учасником процедури
закупівлі (крім нерезидентів), має антикорупційну програму чи уповноваженого з реаліза-
ції антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг)
або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом);

13) довідку в довільній формі про те, щоучасник процедури закупівлі 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";

Учасник-нерезидент  повинен  надати зазначені  в  цій  тендерній  документації  документи  з  урахуванням
особливостей законодавства країни, в якій цей Учасник зареєстрований (аналоги  документів). У разі пода-
ння аналогу документу Учасник-нерезидент повинен надати разом з ним лист з зазначенням замість якого
документу він подав такий аналог документ.
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ДОДАТОК № 3
до тендерної документації

ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ 

Уважно вивчивши комплект тендерної документації, цим подаємо на участь у торгах
свою тендерну пропозицію:
1. Повне найменування Учасника _______________________________________
2. Місцезнаходження _______________________________________
3. Телефон (та факс за наявності) _______________________________________
4. Керівник  (прізвище,  ім’я  по батькові)

Учасника (не заповнюється фізичними
особами,  фізичними  особами-підприє-
мцями)

_______________________________________

5. Код  ЄДРПОУ ((або  ідентифікаційний
номер або реєстраційний номер обліко-
вої картки платника податків))

_______________________________________

6. Цінова пропозиція

№
п/п

Найменування послуги
Од.

виміру
Кіль-
кість

Ціна за
одиницю,
грн. без

ПДВ

Ціна за
одиницю,

грн. з
ПДВ*

Загальна
вартість
без ПДВ,

грн.

Загальна
вартість
з ПДВ*,

грн.
1

Загальна вартість пропозиції з урахуванням усіх податків та зборів, 
грн.

* - якщо учасник не є платником ПДВ або якщо предмет закупівлі не обкладається ПДВ дані
графи не заповнюються

7.  Ми зобов’язуємося дотримуватися умов цієї  пропозиції  протягом 90 днів із  дати кі-
нцевого строку подання тендерних пропозицій. Наша пропозиція є обов’язковою для нас.
8. Якщо нас буде визнано переможцем торгів, ми зобов’язуємося підписати Договір про
закупівлю у строк визначений Законом України «Про публічні закупівлі» та надати доку-
менти  від  переможця,  що  підтверджують  відсутність  підстав  відповідно  до  статті  17
Закону України «Про публічні закупівлі».

_________________________________ _______________ _____________________
(посада (або правовий статус) керівника учасника 
або уповноваженої ним особи) (підпис) (ініціали та прізвище)

ДОДАТОК № 4
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ПРОЕКТ ДОГОВОРУ 
 

м. _______________ «_____» _________ 2021 р.

            ЗАМОВНИК:  Комунальне  некомерційне  підприємство
__________________________,  в  особі   _________________,  що  діє  на  підставі
____________, з однієї сторони, та ВИКОНАВЕЦЬ: _______________________________,
в  особі  ________________________________,  що  діє  на  підставі
______________________, з іншої сторони, разом іменовані надалі – Сторони,  уклали
Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.  Відповідно  до  умов  цього  Договору  Підрядник  приймає  на  себе  зобов'язання
виконати:  «Поточний ремонт прміщень  операційної  урологічного відділення КНП
«Міська  лікарня  №2»  (код  ДК  021:2015-  45450000-6  Інші  завершальні  будівельні
роботи)   (надалі -  Послуга), а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконанні
послуги відповідно до умов цього Договору.
1.2. Вказані в п. 1.1. цього Договору Послуги повинні бути виконанні Виконавцем за
адресою: ___________________________________.

2. ВЗАЄМИНИ СТОРІН
2.1. Сторони прийшли до згоди про те, що Виконавець приступає до виконання послуг,
передбачених  цим  Договором,  з  моменту  підписання  Сторонами  Договору  і
зобов’язується повністю виконати роботи  до 31.12.2021 року або до повного виконання
сторонами договірних зобов’язань .
2.2.  Для виконання  умов Договору Виконавець  вправі  залучати  до виконання окремих
робіт Субпідрядників. Умови договорів з Субпідрядниками не можуть суперечити умовам
цього  Договору.  Відповідальність  за  невиконання  чи  неналежне  виконання  робіт
Субпідрядниками несе Підрядник.

3. МАТЕРІАЛИ
3.1.  При  здійсненні  робіт  Виконавець  використовує  свої  матеріали.  Виконавець
зобов’язаний перед початком використанням матеріалів перевірити їх придатність. 

3.2.  Усі  використовувані  матеріали  повинні  бути  новими,  мати  відповідні  сертифікати
якості,  якщо  інше  не  погоджено  між  Сторонами,  а  також  відповідати  встановленим  і
діючим в Україні стандартам по виготовленню зазначених матеріалів і їх використанню.

4. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
4.1. Замовник відповідно до умов даного Договору зобов'язується:
4.1.1.  Перед  початком  робіт  узгодити  обсяг  і  вартість  виконуваних  робіт  за  цим
Договором Виконавцем;
4.1.2.  Оплатити Виконавцю вартість робіт, відповідно до умов даного Договору;
4.1.3.  Прийняти виконі послуги Виконацем по актах КБ-2 та КБ-3;
4.1.4.  Не розголошувати відомості,  що стали йому відомі в зв'язку з  виконанням умов
даного Договору і є комерційною таємницею чи відносяться до конфіденційної інформації
Виконавця.
4.2. Замовник має право:
4.2.1.  Відмовитися  від  прийняття  закінчених  робіт  у  разі  виявлення  недоліків,  які
виключають   можливість  їх  використання  відповідно  до  мети,  зазначеної  у  проектній
документації  та договорі підряду, і не можуть бути усунені підрядником. 
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4.2.2. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли в наслідок допущених
Виконавцем  порушень,  або  виправити  їх  своїми  силами,  якщо  інше  не  передбачено
договором  підряду.  У  такому  разі  збитки,  завдані  Замовнику,  відшкодовуються
Виконавцем, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни.
4.2.3.  Відмовитися  від  договору  підряду  та  вимагати  відшкодування  збитків,  якщо
Виконавцем  своєчасно  не  розпочав  роботи  або  виконує  їх  настільки  повільно,  що
закінчення їх у строк, визначений договором підряду, стає неможливим.
4.2.4. Відмовитися від договору підряду в будь-який час до закінчення виконання робіт,
оплативши  Виконавцем  виконану  частину  робіт  з  відшкодуванням  збитків,  завданих
такою відмовою.
4.2.5. Ініціювати внесення змін у договір підряду, вимагати розірвання договору підряду
та  відшкодування  збитків  за  наявності  істотних  порушень  Виконавцем  умов  договору
підряду.
4.2.6. Зменшувати обсяг та номенклатуру надання послуг та загальну вартість договору
залежно від реального фінансування видатків.   

5. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ПІДРЯДНИКА
5.1.Виконавець відповідно до умов даного Договору зобов'язується:
5.1.1. Приступити до роботи і завершити роботи в терміни, визначені даним Договором;
5.1.2. Використовувати в ході ведення робіт тільки матеріали відповідної якості;
5.1.3.  Нести  усю  відповідальність  за  збитки,  заподіяні  у  ході  ведення  робіт  людям,
будівлям або обладнанню;
5.1.4. Забезпечити доступ представника Замовника до робіт чи їх частин;
5.1.5.  У  випадку  виникнення  обставин,  що  сповільнюють  хід  робіт  проти  планового,
негайно довести до відома Замовника;
5.1.6.  Не розголошувати відомості,  що стали йому відомі в зв'язку з  виконанням умов
даного Договору і є комерційною таємницею чи відносяться до конфіденційної інформації
Замовника;
5.1.7.  Усувати на вимогу Замовника недоліки і  дефекти в роботі,  що відбулися з  вини
Підрядника.
5.2. Права Виконавця:
5.2.1. На оплату виконаних робіт згідно умов Договору.

6. ЦІНА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ

6.1. Ціна договору становить _______________________________________________,  грн.
(____________________________________________________________________________),
у тому числі податок на додану вартість ___________ грн. 
6.2. Ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін у випадку зменшення
обсягів  закупівлі  залежно  від  реального  фінансування  видатків.  У  разі  затримки
бюджетного  фінансування  розрахунки  за  надані  роботи  здійснюються  при  отриманні
Замовником бюджетного призначення на фінансування цих робіт.
6.3.  Оплата проводиться Замовником протягом 30-ти календарних днів з дня підписання
зазначених  актів  та  довідки  згідно  виставленого  Підрядником рахунку  у  безготівковій
формі.

7. ГАРАНТІЇ
7.1. Виконавець гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення
показників, визначених у проектній документації та можливість їх експлуатації протягом
гарантійного строку, який становить не менше 5 років.    
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8. ЗДАЧА-ПРИЙНЯТТЯ РОБІТ
8.1.  Приймання робіт здійснюються у відповідності  з  термінами,  встановленими даним
Договором.
8.2.  Про готовність до передачі  виконаних послуг  Виконавець повідомляє Замовника в
усній формі.
8.3. Виконавець має право виконати послуги достроково.

9. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ І КОНФІДЕНЦІЙНА
ІНФОРМАЦІЯ

9.1. Під комерційною таємницею маються на увазі відомості, що відносяться до предмета
діяльності  Сторін  і  пов'язані  з  виробництвом,  технологічною  інформацією,  ноу-хау,
управлінням  фінансами,  і  інша  інформація  Сторін  та  пов'язаних  з  ними  суб'єктів
підприємницької діяльності, розголошення (передача, витік) якої може завдати шкоди їх
інтересам.  Під  пов'язаними  з  Стороною  суб'єктами  підприємницької  діяльності
розуміються будь-які фізичні і юридичні особи, розголошення комерційної таємниці яких
небажано для Сторони за договором.
9.2.  Під конфіденційною інформацією розуміється  така  інформація,  розголошення  якої
може нанести прямі матеріальні чи моральні збитки іншій Стороні за даним Договором.
9.3.  Не  може  розцінюватися  як  розголошення  комерційної  таємниці  іншої  Сторони
передача  такої  інформації  правоохоронним чи податковим органам,  в обсязі,  що ними
запитується, за умови повної відповідності їх дій чинному законодавству.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
10.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань відповідно до даного Договору,
винна Сторона несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
10.2. У разі порушення зобов’язань за договором надання послуг  Виконавець виплачує
Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми невиконаних робіт за
кожний день затримки виконання робіт згідно узгодженого сторонами графіку виконання.
Пеня підлягає стягненню у повному розмірі незалежно від відшкодування збитків. 
10.3. У разі порушення зобов’язань за договором підряду може настати такий правовий
наслідок – сплата неустойки. Неустойка, підлягає стягненню у повному розмірі незалежно
від відшкодування збитків.
10.4.  При  затримці  з  вини  «Виконавця»  термінів  виконання  послуг  він  сплачує
«Замовнику» пеню в розмірі 0,5 відсотка від суми неосвоєних коштів договірної ціни за
кожний день прострочки.   
10.5. У разі одностороннього розірвання Договору, Сторона, ініціатор такого розірвання,
відшкодовує другій Стороні понесені нею по виконанню даного Договору витрати.

11. ФОРС-МАЖОР
11.1. Жодна з сторін не буде нести відповідальність за повне чи часткове невиконання
своїх обов'язків, якщо невиконання буде наслідком дій нездоланної сили як, наприклад,
повінь, пожежа, землетрус, інші стихійні лиха, війна або воєнні дії, ембарго, а також дії та
акти органів державної влади, незалежно від їх законності чи незаконності, що виникли
після укладання даного Договору.

11.2.  У  цьому  випадку  Сторона,  для  якої  створилася  неможливість  виконання
зобов'язань, зобов'язана в 3-х денний строк сповістити в письмовій формі іншу Сторону
про настання чи припинення вищевказаних зобов'язань, а строки виконання зобов'язань
відповідно переносяться на кількість днів дії непереборної сили. Довідка торгово-проми-
слової  Палати  держави,  на  території  якого  відбулися  ці  обставини,  буде  достатнім
доказом виникнення і припинення зазначених вище обставин.

11.3. Якщо неможливість повного чи часткового виконання обставин буде існувати понад
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3-и місяці. Сторони будуть мати право розірвати даний Договір повністю або частково без
обов'язку по відшкодуванню збитків (у тому числі витрат) іншої Сторони з проведенням
двосторонньої реституції.

12. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ
12.1.  У  випадку  виникнення  спорів  і  розбіжностей  при  виконанні  даного  Договору,
Сторони намагатимуться врегулювати їх шляхом взаємних консультацій і переговорів.
12.2.  Не  врегульовані  в  ході  переговорів  розбіжності,  підлягають  передачі  на  розгляд
господарського суду, відповідно до положень діючого законодавства України.

13. ДОДАТКОВІ УМОВИ
13.1.  Усі  письмові  й  усні  угоди,  що  передували  підписанню  даного  Договору,  є
недійсними з моменту підписання даного Договору.
13.2. Даний Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє до повного
виконання Сторонами узятих по ньому зобов'язань.
13.3.  Якщо яке-небудь  з  положень даного Договору є  або стане недійсним у зв'язку з
протиріччям якому-небудь  закону,  воно не  повинно прийматися до уваги  або підлягає
заміні  таким чином, щоб зробити його дійсним і зберегти по можливості повні наміри
Сторін. При цьому, інші положення даного Договору не повинні змінюватися і повинні
зберегти свою повну силу.
13.4. Умови Договору про закупівлю  не повинні відрізнятися від змісту пропозиції торгів
переможця процедури закупівлі. 

13.5 Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підпи-
сання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених
Договором та ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків
замовника;  Сторони можуть внести зміни до договору у разі зменшення обсягів закупі-
влі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, в такому випадку ціна
договору зменшується в залежності від зміни таких обсягів;

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, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше
ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю. Під поняттям
«коливання ціни на ринку» Сторони розуміють порівняння ціни з дати завершення аукціо-
ну торгів до дати підписання Договору та часу ініціювання порядку перегляду змін до До-
говору в частині встановлення вартості за одиницю товару. При цьому, Сторони домо-
вились, що такі порівняння цін в різні періоди підтверджуються довідками торгово-про-
мислової  палати,  які  видані  в  місяць  настання  відповідної  події  (юридичного  факту).
Разом з цим, фактом «коливання ціни на ринку» є розбіжність в абсолютних даних за
цінами, що зафіксовані у відповідних довідках торгово-промислової палати, а також да-
них за результатами аукціону торгів, першої редакції Договору та ініціативи встанови-
ти нову ціну за листом однієї із Сторін. Разом з цим, Сторони домовились, що датою,
коли Сторони дізнались про зміну ціни на ринку, є дата формування ініціативного листа
про перегляд відповідної Договірної ціни та її направлення Стороні, а не дата укладання
додаткової угоди, чи публікації її в системі закупівель Prozorro;

3) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе
до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; Сторони можуть внести зміни
до договору у випадку покращення якості предмета договору за умови, що така зміна не
призведе до зміни предмета договору та відповідає тендерній документації  в частині
встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покра-
щенням його якості;
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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 витрат замовника,  за  умови що такі
зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; Строк дії
Договору та виконання зобов`язань щодо виконання робіт може продовжуватись у разі
виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовни-
ка, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі. Фор-
ма документального підтвердження об’єктивних обставин визначається Замовником з
дотриманням законодавства;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кіль-
кості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару
на ринку; Сторони можуть внести зміни до договору у разі погодження зміни ціни в до-
говорі про закупівлю в бік  зменшення (без  зміни кількості (обсягу)  та якості товарів,
робіт і послуг). Сума договору зменшується пропорційно узгодженому зменшенню ціни;

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 ста-
вок та/або пільг з оподаткування; Сторони можуть внести зміни до договору у разі зміни
згідно із законодавством ставок податків і зборів, які мають бути включені до ціни дого-
вору, ціна змінюється пропорційно до змін таких ставок. Зміна ціни у зв’язку із зміною
ставок податків і зборів може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення,
сума договору може змінюватися в залежності від таких змін без зміни обсягу закупівлі;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики ін-
дексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або по-
казників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в до-
говорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;
Сторони можуть внести зміни до договору у разі зміни встановленого згідно із законо-
давством органами державної статистики індексу споживчих цін, регульованих цін (та-
рифів) і нормативів.;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону
України «Про публічні закупівлі». 
13.6.  Усі  зміни  і  доповнення  до  даного  Договору  є  дійсними,  якщо  вони  оформлені
письмово і підписані уповноваженими представниками Сторін.
13.7.  Даний  Договір  складено  у  2  (двох)  примірниках  українською  мовою,  що мають
однакову юридичну чинність, по одному для кожної з Сторони.
13.8. З підписанням даного Договору Сторони підтверджують, що досягли повної згоди і
взаєморозуміння відносного всіх умов даного Договору.
13.9.  Питання,  що неврегульовані  цим Договором, вирішуються відповідно до діючого
законодавства України.

14. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
1. Договірна ціна;
2. Календарний графік виконання робіт;
3. Кошторис .

15. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Замовник: Виконавець:
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* Зазначені в цьому додатку умови договору не є остаточними і вичерпними, і можуть
бути доповнені і скориговані під час укладання договору з учасником-переможцем торгів
в  залежності  від  специфіки  предмету,  характеру,  інших  умов  конкретного  договору.
Замовник залишає за собою право змінювати основні вимоги до договору у випадку зміни
діючого  цивільного,  господарського  законодавства  і  законодавства  щодо  публічних
закупівель.


	3.2. Скановану копію з оригіналу аналогічного договору, що наведено в довідці про виконання аналогічних договорів.

