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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 в редакції Закону №114-IX
від  19.09.2019   (далі  —  Закон).  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

Лисицька  Оксана  Ігорівна,  економіст,
+380671527720,  oksana2005lisa@gmail.com  ,
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 – 33170000-2 :  «Обладнання для

анестезії  та  реанімації»  (Обладнання  для    палат  
інтенсивної терапії: коди НК 024:2019 - 47244 «Апарат
штучної  вентиляції  легенів  загального  призначення
для  інтенсивної  терапії»; 37806  Ручний  зовнішній
дефібрилятор)

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

Умовами цієї  тендерної  документації   не встановлені
окремі частини предмета закупівлі (лоти).

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

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

№
 з/
п Код НК 024:2019 Найменування

од.
ви
м.

к-
ть

1

47244 «Апарат 
штучної 
вентиляції 
легенів 
загального 
призначення для
інтенсивної 
терапії»; 

Апарат штучної 
вентиляції легень 
(Апарат штучної 
вентиляції легень 
високого класу  ) 

ко
мп
лек
т 1

2

37806 Ручний 
зовнішній 
дефібрилятор)

Дефібрилятор-
монітор 
(дефібрилятор)

ко
мп
лек
т 1



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 
тендерні пропозиції

7.1.  Тендерні  пропозиції,  підготовлені  Учасниками  -
резидентами  України,  викладаються  українською
мовою. Якщо в складі тендерної пропозиції за обраним
лотом  надається  документ,  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, моделі, назва виробника, дилера, дистриб’ютора,
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 або  завірений
Учасником  торгів.  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  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
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 стат-
ті 17 Закону і  в  тендерній документації,  та шляхом
завантаження  необхідних  документів,  що  вимагаю-
ться замовником у тендерній документації.
1.2. Учасник повинен у складі своєї тендерної пропозиції
обов’язково  розмістити  (додати)  (розмістити  через
авторизований електронний майданчик на веб-порта-
лі  Уповноваженого  органу  з  питань  закупівель)  на-
ступні 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,  які
наведено в Додатку №4 до цієї тендерної документа-
ції;
3) інформацію та спосіб підтвердження відповідності
учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону, які
наведено в Додатку №5 до цієї тендерної документації
4) 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; 
5) документи,  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 повноваже-
ннями  для  прийняття  рішень),  то  учасник  надає  на
таку уповноважену особу оригінал або належним чи-
ном завірену копію документу, який підтверджує його
повноваження  (наказ  про  призначення  керівника  уча-
сника на посаду або рішення власника (-ів) чи протокол
зборів (засідань, тощо) засновників (акціонерів або уча-
сників)  про  призначення  керівника  учасника,  прези-
дента,  голови правління і  т.п.  або виписку  з  рішення
власників  чи  зборів  (засідань,  тощо)  засновників
(акціонерів  або  учасників)  про  призначення  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  громадя-
нство  України,  посвідчують  особу  чи  її  спеціальний
статус» від 20.11.2012 № 5492VI, зі змінами. (у разі, як-
що підписувати  тендерну  пропозицію та/або договір
про  закупівлю  буде  уповноважена  учасником  особа
необхідно  додатково  надати  оригінал  чи  копію  дові-
реності  або  доручення,  яка  засвідчує  повноваження
уповноваженої  особи  учасника  на  підпис  тендерної
пропозиції та/або договору про закупівлю).
6) лист-згоду з проектом договору про закупівлю, який
викладений  у  Додатку  3  до  тендерної  документації,
завірений підписом уповноваженої особи учасника або
проект договору про закупівлю (Додаток 3), завірений
підписом уповноваженої особи учасника. (не заповнені
пункти не заповнюються).
7)  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
версію Статуту.
Якщо учасник  діє  на  підставі    модельного  статуту   –
замість  установчого документа юридичної  особи  на-
дається лише рішення  уповноваженого  органу  управ-
ління юридичної особи (учасника), в якому зазначені ві-
домості про провадження діяльності на основі модель-
ного 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 володіють 25 і  більше відсотками від ста-
тутного  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 під-
ставі  довіреності  –  надаються:  оригінал або  належ-
ним  чином  завірену  копію установчого  документа
юридичної особи з відміткою державного реєстратора
або  наданням  коду  доступу  до  результатів  надання
адміністративних послуг у сфері  державної  реєстра-
ції;  оригінал  або  належним  чином  завірену  копію
установчого  документа  філії  та  довіреність  на
підписанта філії.
8) 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  довірчі  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 що-
до 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-
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 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 (мате-
ріали  та  інформацію),  що  подаються  у  складі
тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповнова-
женої  особи,  якщо  такі  документи  (матеріали  та
інформація) надані  у формі електронного документа
через  електронну  систему закупівель із  засвідченням
кожного  документу  (листа/довідки  тощо)  кваліфі-
кованим електронним підписом.

Порядок  розташування  завантажених  в  електронну
систему закупівель документів окремими електронни-
ми 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 уча-
сників вимогам цієї тендерної документації (відповід-
ність  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)
вважаються  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
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  прі-
звища, ініціалів уповноваженої посадової особи учасни-
ка  процедури  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 складання
учасником 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
документації.
Наприклад: сертифікат відповідності, який не вимага-
вся тендерною документацією, з закінченим строком
дії  або  інструкція  виробника,  яка  не  вимагалась
тендерною документацією, надана  без перекладу то-
що.
8) не надання роз’яснення в довільній формі із зазначен-
ням 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 - підприє-
мців.
9)  до  формальних  (несуттєвих)  помилок  Учасника
належать  технічні,  механічні  та  інші  формальні
(несуттєві)  помилки,  допущені  Учасниками  в  доку-
ментах,  які  вони  подали  в  складі  пропозиції,  що
пов’язані  з  оформленням  тендерної  пропозиції  та  не
впливають на зміст пропозиції і  такі,  що не нівелю-
ють  технічний  потенціал  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 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,  ви-
значеного 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 5.1. Відповідно до статті 16 Закону    замовник вимагає  



учасників та вимоги, 
установлені статтею 17 
Закону

від  учасників  подання  ними  документально
підтвердженої  інформації  про  їх  відповідність
кваліфікаційним критеріям:

1)  наявність  в  учасника  процедури  закупівлі
обладнання,  матеріально-технічної  бази  та
технологій;

2)  наявність  документально  підтвердженого
досвіду виконання  аналогічного  (аналогічних)  за
предметом закупівлі договору (договорів);

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 під-
ставі наданої об’єднанням інформації.  Тобто учасник,
який  є  об’єднанням  учасників,  надає  узагальнену
інформацію по всіх  юридичних  особах,  які  входять до
складу такого об’єднання учасників.

Визначені замовником кваліфікаційні критерії та пере-
лік  документів,  що  підтверджують  інформацію  уча-
сників про відповідність їх таким критеріям, зазначені
в Додатку №4 до цієї тендерної документації.

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
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
процедури  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
його інтереси під час проведення процедури закупівлі,
фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно
із законом до відповідальності за вчинення корупційно-
го 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



спотворення результатів тендерів;
5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі,
була засуджена за  кримінальне  правопорушення,  вчи-
нене  з  корисливих  мотивів  (зокрема,  пов’язане  з  ха-
барництвом 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
засуджена за кримінальне правопорушення,  вчинене з
корисливих  мотивів  (зокрема,  пов’язане  з  хабарни-
цтвом  та відмиванням  коштів),  судимість  з  якої  не
знято або не погашено у встановленому законом поря-
дку;
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, фізи-
чних осіб - підприємців та громадських формувань від-
сутня  інформація,  передбачена  пунктом  9  частини
другої  статті  9  Закону  України  "Про  державну  реє-
страцію 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
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 правопору-
шення, 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 поря-
дку 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
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.

Інформація  та  спосіб  підтвердження  відсутності
підстав у Замовника для надання відмови щодо участі
у торгах, визначеним у статті 17 Закону, наведено в
Додатку №5 до цієї тендерної документації.

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  Додатку  №5  до  цієї  тендерної
документації  стосовно будь-якої  юридичної  особи,  які
входять до складу такого об’єднання учасників.

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 щодо
подання документів подають у складі своєї тендерної
пропозиції,  документи,  передбачені  законодавством
країн,  де  вони  зареєстровані. Відповідні  документи
повинні  бути  легалізовані  установленим  порядком
(крім  випадків,  якщо  чинним  законодавством
встановлено звільнення від легалізації).
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
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.
5.7.  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
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.
5.8.  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
підприємством,  або  організацією,  або  структурним
підрозділом) в паперовому або електронному вигляді ,
дійсного  на  дату  оприлюдення  оголошення  про
проведення  процедури  закупівлі /  або  ранішу/або
пізнішу  дату  оприлюднення  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),  судимість  з
якої  не  знято  або  не  погашено  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
підприємством,  або  організацією,  або  структурним
підрозділом) в паперовому або електронному вигляді,
дійсного  на  дату  оприлюднення  оголошення  про
проведення  процедури  закупівлі /  або  ранішу/або
пізнішу  дату  оприлюднення  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)
5.8.3. Оригінал  або  копію  документу,  виданого  (або



датованого)  уповноваженим  органом  (або
підприємством,  або  організацією,  або  структурним
підрозділом), або довідка Учасника в довільній формі,  в
паперовому  або  електронному  вигляді,   дійсного  на
дату  оприлюднення  оголошення  про  проведення
процедури  закупівлі /  або  ранішу/або  пізнішу  дату
оприлюднення  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);
5.8.4.  Оригінал  або  копію  документу,  виданого  (або
датованого)  уповноваженим  органом  (або
підприємством,  або  організацією,  або  структурним
підрозділом) в паперовому або електронному вигляді,
дійсного  на  дату  оприлюднення  оголошення  про
проведення  процедури  закупівлі /  або  ранішу/або
пізнішу  дату  оприлюднення  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);
5.8.5.  документальне  підтвердження  про  те,  що  уча-
сник  не  визнаний  у  встановленому  законом  порядку
банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна
процедура  (надається  виключно  учасниками-нерези-
дентами);
5.8.6. Замовник  перевіряє  інформацію  про  наявність
або відсутність заборгованості  із  сплати податків і
зборів (обов’язкових  платежів)  згідно інформації,  яка
формується  в  електронній  системі  закупівель  -
автоматично  сформованій  в  електронній  системі
закупівель  «Інформація  (Квитанція  №2)  з  ДПС»
(«Відповідь  на  запит  щодо  надання  інформації  про
відсутність  або  наявність  заборгованості
(податкового  боргу)  із  сплати  податків,  зборів,
платежів,  контроль  за  якими  покладено  на  органи
Державної  фіскальної  служби,  в  учасника  процедури
закупівлі).
У разі,  якщо надана в електронній системі закупівель
інформація  стосовно  наявності  заборгованості  із
сплати податків  і  зборів  (обов’язкових  платежів)  не
відповідає  дійсності,  Учасник  має  право  надати
Замовнику  довідку  про  відсутність  заборгованості  з
платежів, контроль за справлянням яких покладено на
контролюючі  органи  (або  документ  відповідного
змісту,  отриманий  за  допомогою  сервісу  «Електрон-



ний  кабінет  платника»  (https://cabinet.tax.gov.ua)),
дійсну на дату її оприлюднення в електронній системі
закупівель. При цьому, Замовником надається перевага
інформації наданій учасником-переможцем.
У разі наявності у учасника-переможця заборгованості
із  сплати  податків  і  зборів  (обов’язкових  платежів)
учасник  повинен  надати  рішення  про  розстрочення
(відстрочення)  грошових  зобов’язань  (податкового
боргу), видане уповноваженим органом за місцем облі-
ку платника податків або за місцем обліку податково-
го боргу та договір про розстрочення (відстрочення)
грошових зобов’язань (податкового боргу).
5.8.7. Довідку  в  довільній  формі,  завірену  підписом
уповноваженої  особи  учасника,  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-
переможець  повинен  надати  підтвердження  сплати
штрафу або відшкодування збитків перед Замовником
або  письмове  зобов’язання  сплати  відповідних
зобов’язань та відшкодування завданих збитків у поря-
дку визначеному чинним законодавством України.

У  разі  якщо учасником-переможцем є  об’єднання уча-
сників,  документи, які передбачені підпунктом 5.8 пу-
нкту 5  розділу  3  тендерної  документації  надаються
кожною  юридичною  особою,  яка  входить  до  складу
об’єднання учасників, окремо.

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 доступною 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 перемо-
жцем 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 розбірливи-
ми та читабельними.
Учасник-переможець  нерезидент  повинен  надати
зазначені  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
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 встановлено в технічних вимогах, зазначених
в Додатку №2 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 товари

7 Інформація про 
субпідрядника (у випадку 
закупівлі робіт)

Не вимагається. Предметом закупівлі є товар.

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
17.06.2021 р. до 00:00
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  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
значення  ціни  тендерної  пропозиції  учасника  та
приведеної ціни.
1.4.  Після оцінки тендерних пропозицій замовник роз-
глядає  на  відповідність  вимогам  тендерної  доку-
ментації  тендерну  пропозицію,  яка  визначена
найбільш  економічно  вигідною.  Строк  розгляду
тендерної пропозиції,  що за результатами оцінки ви-
значена  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  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 пропозицією



визнається така, ціна якої є найнижча за результата-
ми 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 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. 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 товар,
який запропонований на торги, та самостійно несе всі
витрати  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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Розрахунки  проводяться  по  факту
поставки  шляхом  оплати  Замовни-
ком  вартості  товару  по  безготі-
вковому  розрахунку  на  підставі  ви-
даткових  накладних  протягом  30
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Джерело  фінансування  закупівлі. Місцевий  бю-
джет.
2.6.  Розмір мінімального кроку пониження ціни під час
електронного  аукціону  визначено  в  оголошенні  про
закупівлю. Розмір мінімального кроку пониження ціни.
5 075,00 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
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,
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 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 відрізня-
тися від змісту тендерної пропозиції за результатами
електронного аукціону (у тому числі ціни за одиницю



товару) переможця процедури закупівлі крім випадків
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 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, визначе-
ної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз
на  90  днів  з  моменту  підписання  договору  про
закупівлю. Обмеження щодо строків зміни ціни за оди-
ницю товару не застосовується у випадках зміни умов
договору про закупівлю бензину та дизельного пально-
го, 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  при-
зведуть 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.

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 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 _______________________________________
4. Керівник (прізвище, ім’я по батькові)

Учасника (не заповнюється фізични-
ми  особами,  фізичними  особами-під-
приємцями)

_______________________________________

5. Код  ЄДРПОУ ((або  ідентифікаційний
номер або реєстраційний номер облі-
кової картки платника податків))

_______________________________________

6. Цінова пропозиція

№
3/п

Найменування
запропнованого 

товару

Код НК
024:2019

Виробник Од.
виміру

Кіль-
кіст

ь

Ціна за
одиницю,
грн. без

ПДВ

Ціна за
одиницю,
грн. з ПДВ

*

Загальна
ціна без

ПДВ, грн.

Загальна
ціна 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 кінцевого
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 2
до тендерної документації



ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
(Обладнання для   палат інтенсивної терапії  : коди НК 024:2019 - 47244 «Апарат

штучної вентиляції легенів загального призначення для інтенсивної терапії»; 37806
Ручний зовнішній дефібрилятор)

Таблиція 2.1 «Кількісні характеристики предмета закупівлі»

№ Код НК 024:2019 Назва * Кількість
1 47244 «Апарат штучної 

вентиляції легенів загально-
го призначення для інтенси-
вної терапії»;

Апарат штучної вентиляції легень
(апарату штучної вентиляції легень
високого класу)

1
комплек

т

**Примітка: Будь-які посилання в Технічних вимогах на технічні регламенти та умови, умовні позначення
та термінологію,  пов’язані  з  товарами, роботами чи послугами, що закуповуються,  передбачені існуючими
міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими
технічними  еталонними  системами,  визнаними  європейськими  органами  зі  стандартизації  або
національними стандартами,  нормами та правилами,  посилання  на конкретні  марку чи виробника або на
конкретний  процес,  що  характеризує  продукт  чи  послугу  певного  суб’єкта  господарювання,  чи  на  торгові
марки,  патенти,  типи  або  конкретне  місце  походження  чи  спосіб  виробництва,  передбачає  можливість
включення  Учасником еквівалентів  зазначених  позицій,  тобто  вважається,  що  технічні  вимоги  по  кожній
позиції  містять  вираз  «або  еквівалент».  При  цьому,  запропонований  еквівалент  за  технічними,
функціональними  та  якісними  характеристиками  повинен  відповідати  вказаному  замовником  товару  або
мати кращі характеристики та виконувати призначення, визначене технічною документацією.
Загальні вимоги:
1. Товар,  запропонований  Учасником,  повинен  відповідати  медико  –  технічним  вимогам,
встановленим  в  Технічній  специфікації  (опис  предмета  закупівлі),  викладеній  у  даному
додатку до Документації. 

Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим
в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Доку-
ментації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділ(и), та/
або  сторінку(и)  технічного  документу  виробника  (експлуатаційної  документації: на-
станови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов,
або інших документів українською, або російською мовами) в якому міститься ця інформа-
ція  разом з  додаванням  завірених  його  копій. Підтвердження  відповідності  технічних  ха-
рактеристик,  запропонованого Учасником товару,  встановленим в Технічній специфікації
(описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації,  надається Уча-
сником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.
2. Товар,  запропонований  Учасником,  повинен  бути  введений  в  обіг  відповідно  до
законодавства  у  сфері  технічного регулювання  та оцінки відповідності,  у  передбаченому
законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати:
а) завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введен-
ня  в  обіг  та/або  експлуатацію  (застосування)  медичного  виробу  за  результатами
проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або
б) гарантійний лист від Учасника, що на запропонований ним товар копії документів ви-
значених п.п. (а) п.2 загальних вимог цього Додатку, будуть надані при постачанні товару.
3. Гарантійний термін (строк) товару, запропонованого Учасником повинен становити не
менше 12 місяців, а також він повинен бути новим, та таким, що раніше не експлуатувався
та не використовувався.



На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен зазначити
гарантійний термін (строк), запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам
зазначеним в даному пункті.
4. Сервісне  обслуговування  товару,  запропонованого  Учасником  повинно  здійснюватися
кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо від-
повідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті. 
5. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кі-
лькості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. 

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва,
філії  виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України),
або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким
підтверджується можливість поставки Учасником товару,  який є предметом даної  про-
цедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією
Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву
предмета закупівлі.
6. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту
довкілля. 

Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
(опис предмета закупівлі)

Таблиція 2.2 «Вимоги до апарату штучної вентиляції легень (апарату штучної венти-
ляції легень високого класу)»

Вимоги
Відповідність

(так\ні)
Загальні технічні вимоги
Призначення - довготривала вентиляція у дорослих та дітей, з вираже-
ними респіраторними порушеннями, утрудненим відлученням від ШВЛ
Апарат  повинен  мати  монітор  з  кольоровим сенсорним  дисплеєм  не
менше 8 дюймів по діагоналі для відображення встановлених і вимірю-
ваних параметрів,  показників  респіраторної  механіки,  журналу подій,
виведення довідкової інформації і т.д.
Апарат повинен мати вбудований інгалятор
В  апараті  повинна  бути  передбачена  можливість  використання
одноразового дихального контуру та одноразового клапана видиху
Наявність вбудованого компресора (турбіни) з максимальним потоком
не менше 250 л/хв
Можливість роботи апарату від мережі живлення 220В та від акумуля-
торної батареї не менше 4 год
Апарат повинен мати можливість під’єднання до кисневої мережі ви-
сокого тиску (2,8-6 бар, максимальний потік не менше 180 л/хв)
Маса апарата без возика-стійки повинна бути не більше 5 кг
Режими, методи і додаткові опції штучної вентиляції
Вентиляція  з  гарантованим  дихальним  об’ємом  (керована  і  си-
нхронізована) і з автоматичним управлінням мінімального рівня інспі-



раторного тиску (PRVC, AutoFlow, APV)
Вентиляція з контролем по тиску:
 керована вентиляція з контролем тиску (PCV) та синхронізована

переміжна вентиляція з контролем тиску (PSIMV) з утриманням
заданого тиску в дихальних шляхах протягом часу вдиху

Вентиляція з підтримкою тиском (ASB, PSV) – допоміжна вентиляція, з
часом вдиху, дихальним об’ємом, що керується в залежності від інспі-
раторного запиту пацієнта, автоматичним встановленням часу заверше-
ння вдиху, який адаптований до об’єму витоку
Режим з підтримкою тиском для автоматичного відлучення від ШВЛ,
що  припускає  програмований,  автоматичний  і  безперервний  підбір
величини  тиску  підтримки  залежно  від  дихального  об’єму,
антропометричних характеристик пацієнта
Вибір  і  зміна  тиску  (збільшення-зменшення)  підтримки  хвилинного
об’єму в залежності від поточного респіраторного діагнозу (гіпервенти-
ляція, гіповентиляція) 
Епізоди, пов'язані з роз’єднанням контуру для здійснення санації диха-
льних шляхів повинні розпізнаватися автоматично з придушенням три-
вожної сигналізації на час санації, і припиненням виконання кроків що-
до  збільшення-зменшення  підтримки  протягом  не  менше  1  хвилини
після епізоду санації
Вентиляція апное – автоматичний перехід на керовану вентиляцію (з
попередньо встановленими користувачем параметрами) у випадку при-
пинення дихання в синхронізованих і допоміжних режимах, вибір часу
апное в межах від 15 до 60 с
Подача  100% кисню,  що програмується  для  виконання  санації  диха-
льних шляхів на час санації (роз’єднання контуру), апарат мінімізує по-
тік  в  дихальному контурі,  апарат  автоматично  розпізнає  з’єднання  з
ендотрахеальною  трубкою,  поновлює  вентиляцію,  концентрація
О2 100% підтримується не менше 1 хвилини до і після здійснення сана-
ції дихальних шляхів
Неінвазивна вентиляція, яка працює на базі режиму за тиском. Апарат
повинен мати спеціалізовані автоматичні налаштування для здійснення
респіраторної підтримки через лицеву маску
При  використанні  неінвазивної  ШВЛ  апарат  повинен  забезпечувати
автоматичну компенсацію витоків
Повинна  бути  передбачена  можливість  вибору  стартового  режиму
ШВЛ,  а  також  можливість  регулювань  стандартних  (стартових)
параметрів ШВЛ для кожного з режимів вентиляції
Режим очікування зі збереженням встановлених параметрів
Параметри ШВЛ, що встановлюються:
Частота керованої вентиляції 2-80 / хв
Час  вдиху  в  діапазоні  не  менше  0.2-10  с.  Регулювання  часу  вдиху
повинно супроводжуватися безперервним відображенням співвідноше-
ння I: E і часу видиху
Дихальний об’єм в діапазоні не менше 20 – 1900 мл.
Тиск вдиху в діапазоні не менше 3 до 60 мбар.
Регулювання швидкості наростання тиску вдиху
Позитивний тиск в кінці видиху в межах не гірше 0-35 mbar
Чутливість потокового тригеру 1 - 15 л/хв
Чутливість експіраторного тригеру не гірше ніж 5 - 75 % від пікового
потоку вдиху



Вимоги до параметрів моніторингу і функцій інтерфейсу:
Користувач повинен мати вибір одиниць виміру параметрів монітори-
нгу, можливість вибору мови відображення параметрів і іншої інформа-
ції
Хвильові форми (тиск-час, потік-час, об’єм-час), одночасно не менше
двох хвильових форм
Тиск в дихальних шляхах (піковий, плато, середній, ПТКВ).
Хвилинний  об’єм самостійного  дихання,  що  вимірюється  в  незалеж-
ності від загального хвилинного об’єму
Частота дихання від 0 до 140 дихань  за хв. Реальне співвідношення I:
E. Час апное
Наявність журналу події
Параметри відлучення від вентиляції з відображенням поточного вимі-
рювання  показників:  відношення  частоти  дихання  до  дихального
об'єму; та Р-0.1 (occlusion pressure)
Тривожна звукова і візуальна сигналізація.
Апарат  повинен  мати  систему  ієрархічної  тривожної  сигналізації  по
параметрам тиску, об’єму, концентрації кисню, відсутності електрожи-
влення. Меню настройки тривожної сигналізації повинно мати верхні,
нижні межі, а також поточне значення параметру
Додаткові вимоги
Запропоноване  обладнання  повинно  бути  стійким до очищення  і  де-
зінфекції

Комплект постачання повинен включати (надати гарантійний лист):
Апарат ШВЛ базовий блок – 1 шт.
Візок – 1 шт.
Автоматичний зволожувач – 1 шт 
Багаторазовий  силіконовий  дихальний  контур  для  дорослих  з  двома  вологозбірниками  –
2 комплекти
Датчик потоку для дорослих, багаторазового використання – 2 шт.
Маски для неінвазивної вентиляції (S, M, L) – 3 шт.
Тестова легеня – 1 шт.
Кронштейн для фіксації контуру – 1 шт.
Шланг для подачі кисню – 1 шт.
Інструкція користувача українською мовою – 1 шт.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
(опис предмета закупівлі)

Таблиція 2.3 «Кількісні характеристики предмета закупівлі»

№ Код НК 024:2019 Назва * Кількість
1 37806 Ручний зовнішній дефібри-

лятор
Дефібрилятор –монітор (дефі-
брилятор)

1
комплект

*Примітка: Будь-які посилання в Технічних вимогах на технічні регламенти та умови, умовні позначення
та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими
міжнародними,  європейськими  стандартами,  іншими  спільними  технічними  європейськими  нормами,
іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі  стандартизації  або
національними стандартами, нормами та правилами, посилання на конкретні марку чи виробника або на
конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові
марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, передбачає можливість
включення Учасником еквівалентів зазначених позицій, тобто вважається, що технічні вимоги по кожній
позиції  містять  вираз  «або  еквівалент».  При  цьому,  запропонований  еквівалент  за  технічними,
функціональними та якісними характеристиками повинен відповідати вказаному замовником товару або



мати кращі характеристики та виконувати призначення, визначене технічною документацією.

Загальні вимоги:
7. Товар,  запропонований  Учасником,  повинен  відповідати  медико  –  технічним  вимогам,
встановленим  в  Технічній  специфікації  (опис  предмета  закупівлі),  викладеній  у  даному
додатку до Документації. 

Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим
в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Доку-
ментації, повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідні розділ(и), та/
або  сторінку(и)  технічного  документу  виробника  (експлуатаційної  документації: на-
станови (інструкції) з експлуатації (застосування), або технічного опису чи технічних умов,
або інших документів українською, або російською мовами) в якому міститься ця інформа-
ція  разом з  додаванням  завірених  його  копій. Підтвердження  відповідності  технічних  ха-
рактеристик,  запропонованого Учасником товару,  встановленим в Технічній специфікації
(описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку до Документації,  надається Уча-
сником у формі заповненої таблиці наведеної нижче.
8. Товар,  запропонований  Учасником,  повинен  бути  введений  в  обіг  відповідно  до
законодавства  у  сфері  технічного регулювання  та оцінки відповідності,  у  передбаченому
законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати:
а) завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введен-
ня  в  обіг  та/або  експлуатацію  (застосування)  медичного  виробу  за  результатами
проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або
б) гарантійний лист від Учасника, що на запропонований ним товар копії документів ви-
значених п.п. (а) п.2 загальних вимог цього Додатку, будуть надані при постачанні товару.
9. Гарантійний термін (строк) товару, запропонованого Учасником повинен становити не
менше 12 місяців, а також він повинен бути новим, та таким, що раніше не експлуатувався
та не використовувався.

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен зазначити
гарантійний термін (строк), запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам
зазначеним в даному пункті.
10. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися
кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо від-
повідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті. 
11. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у
кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. 

На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа виробника (представництва,
філії  виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України),
або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким
підтверджується можливість поставки Учасником товару,  який є предметом даної  про-
цедури закупівлі, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією
Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, а також назву
предмета закупівлі.



12. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту
довкілля. 

Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі.

 
Таблиція 2.4 «Вимоги до дефібрилятора- монітора (дефібрилятора)»

Вимоги Відповідність
так/ні

Повинен бути призначений для електроімпульсної терапії на етапі підновле-
ння серцевої діяльності, у тому числі для трансторакальної дефібриляції з ре-
жимом автоматичної поверхневої дефібриляції, синхронізованої кардіоверсії,
а також для моніторингу ЕКГ
Наявність режимів роботи:

- Асинхронна дефібриляція
- Синхронна дефібриляція (кардіоверсія)
- Автоматична поверхнева дефібриляція

Повинен мати можливість використовуватись у дорослих та дітей
Наявність функціональної перевірки: зарядки, стану батареї, запису кривої, 
дефібриляції, сигналізації тривоги та мовної інформації
Наявність кольорового рідкокристалічного TFT-монітору з діагоналлю не 
менше 6,5 дюймів
Прилад повинен мати біфазну форму імпульсу
Наявність можливості забезпечення форми імпульсу другої фази дефібриля-
ції, яка є незмінною і не залежить від контактного імпедансу
Наявність індикації на рукоятці якості контакту електродів з тілом пацієнта
Наявність голосових інструкцій при підготовці та проведенні дефібриляції
Прилад повинен бути оснащений режимом моніторингу ЕКГ
Наявність ручного та автоматичного режимів запису ЕКГ
Повинен мати можливість роботи від мережі та акумуляторної батареї
Час набору заряду 200 Дж повинен бути не більше ніж 4 с, час набору заряду
270 Дж повинен бути не більше ніж 5 с
Кількість дефібриляцій при живленні від акумулятора з енергією не менше 
270 Дж без підзарядки дефібрилятора має бути не менше ніж 100 разів
Наявність режимів дефібриляції не гірше:

- ручний режим
- режим ручної синхронізації з хвилею R на ЕКГ
- режим АЗД
- режим АЗД (дитячий)

Максимальна вихідна енергія заряду не більше 270 Дж
Наявність не менше 3 пріоритетів тривог: критична, попереджуюча, 
рекомендуюча
Наявність світлового індикатора тривог, який змінює колір в залежності від 
пріоритету
Наявність слоту для SD-карти для збереження даних та встановлення про-
грамного забезпечення
Робота від батареї в режимі моніторингу не менше 180 хв
Наявність індикатора заряду акумулятора на дисплеї 
Наявність візуальних та звукових сигналів тривоги
Наявність вбудованого термопринтера
Наявність роз’єму для карти пам'яті

Комплект постачання повинен включати (на підтвердження надати гарантій ний лист):



- дефібрилятор з багаторазовими електродами - 1 шт.;
- батарея акумуляторна – 1 шт.;
- кабель ЕКГ на 3 відведення - 1 шт.;
- мережевий кабель -1 шт.;
- керівництво з експлуатації

ДОДАТОК 3
до тендерної документації

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

ДОГОВІР  ПОСТАВКИ №______



м. ______________________                                                                                              «___» ____________ 2021 р.

КОМУНАЛЬНЕ  НЕКОМЕРЦІЙНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  «МІСЬКА  ЛІКАРНЯ  №  2»  КР-
АМАТОРСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ,  в  особі  ______________,  що  діє  на  підставі  __________  (далі  -
Замовник), з однієї сторони, і  _____________________________,  в особі  ________________________,  що діє на
підставі ______________ (далі - Постачальник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей до-
говір про таке (далі - Договір):

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.  Постачальник зобов'язується у 2021 році поставити Замовникові товар за  кодом ДК
021:2015  «Єдиний  закупівельний  словник»  –33170000:  «Обладнання  для  анестезії  та
реанімації»( Обладнання  для    палат  інтенсивної  терапії  :  коди  НК  024:2019  -  47244
«Апарат  штучної  вентиляції  легенів  загального  призначення  для  інтенсивної
терапії»; 37806 Ручний зовнішній дефібрилятор)(далі - Товар), а Замовник - прийняти і
оплати такі Товари.

1.2.  Найменування  товару: зазначено  в  специфікації  (додаток  №1  до  Договору
поставки). 

Кількість товарів: зазначено в специфікації (додаток №1 до Договору поставки). 
1.3.  Обсяги закупівлі  можуть бути зменшені  залежно від реального  фінансування ви-

датків.

II. ЯКІСТЬ ТОВАРУ
2.1.  Постачальник  повинен  передати  товар,  передбачений  цим  договором,  якісні  ха-

рактеристики  якого  повинні  відповідати  державним  стандартам  та/або  технічним
умовам, тощо для товарів даного типу, вимогам нормативно-технічної документації,  рі-
вню, нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території України і підтверджу-
ватись документально документом про введення в обіг відповідно до законодавства у сфері
технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку
та якщо це передбачено законодавством України іншими супроводжуючими документами.
Товар, повинен бути  технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у
вживанні

2.2. Пропонований товар буде новим та таким, що раніше не експлуатувався і не викори-
стовувався на виставках, в тому числі у якості демонстраційного експонату, та умови його
зберігання не були порушені.  Товар буде  укомплектований згідно  з  комплектувальною ві-
домістю заводу-виробника.

2.3. Постачальник зобов’язаний при виявленні протягом гарантійного строку Замовни-
ком дефектів товару, будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характе-
ристики товару, їх усунити за власний рахунок. 

2.4. Гарантії Постачальника не поширюється на загибель, пошкодження або інші дефек-
ти Товару, що виникли внаслідок аварій з вини Замовника, неправильного використання, нед-
балості, халатності, або неправильного зберігання, та ін. Товару.

III. ЦІНА ДОГОВОРУ
3.1. Ціна Договору становить _________________ грн. ___ коп. (________________ грн. ____ коп.), в то-

му числі ПДВ* - ___________ грн. ___ коп. (__________________ грн. ___ коп.)
* якщо продавець не є платником ПДВ або якщо предмет закупівлі не обкладається ПДВ,

дана інформація не заповнюється, а зазначається вираз «без ПДВ»
3.2. Ціна цього договору, не може змінюватись за виключенням випадків, передбачених

Законом України «Про публічні закупівлі».

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
      4.1. Ціни на товар встановлюються в національній валюті України – гривні. 



4.2. Розрахунки  проводяться  по  факту  поставки  Товару  шляхом  оплати  Замовником
вартості  кожної  поставленої  партії  товару  по  безготівковому  розрахунку  на  підставі
видаткових накладних протягом 30 календарних днів з дати отримання Товару.

4.2.  У  разі  затримки  бюджетного  фінансування  розрахунок  за  поставлений  товар
здійснюється протягом 3-х банківських днів з  дати отримання Замовником бюджетного
призначення па фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

4.3. Оплата Замовником здійснюється повністю, або може здійснюватися частковими,
окремими платежами до загальної 100 % вартості Товару, який постачається згідно цього
Договору, але будь-якому випадку в строки, визначені п. 4.2 Договору.

4.5. Датою оплати є дата зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок По-
стачальника.

V. ПОСТАВКА  ТОВАРУ
5.1. Строк (термін) поставки (передачі) товару: до 31.12.2021 року.
5.2. Приймання-передача Товару по кількості та асортименту проводиться Замовником

(або  його  представником)  в  день  приймання,  що  підтверджується  підписанням
матеріально-відповідальними особами Постачальника та Замовника, видаткової накладної.

Приймання-передача Товару по якості проводиться відповідно до документів, що засвід-
чують його якість згідно з розділом ІІ Договору.

5.3. Поставка Товару здійснюється за рахунок Постачальника одноразово або окремими
партіями згідно замовлення Замовника, погоджених з Постачальником.

5.4. У випадку, якщо в момент приймання Товару по кількості і асортименту виявиться,
що кількість чи асортимент Товару не відповідає умовам даного Договору та видатковій
накладній,  Замовник має право вимагати від Постачальника передання кількості Товару,
якого не вистачає, заміни Товару на асортимент, який встановлено цим Договором. 

5.5.  Поставка  здійснюється  за  адресою Донецька  обл.,  м.  Краматорськ,  вул.  Дні-
провська, 14, інд. 84306.

5.6. Право власності на Товар переходить від Постачальника до Замовника в момент
прийняття Замовником партії Товару в місці отримання відповідно до п.5.5. даного Догово-
ру. Доказом передачі партії Товару у власність Замовника є видаткова накладна, оформлена
належним чином: завірена печаткою і підписана уповноваженою на те особою Замовника, на
підставі відповідного доручення. Ризик випадкової загибелі або випадкового псування постав-
леного Товару переходить до Замовника одночасно з виникненням у нього права власності на
цей Товар.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
6.1. Замовник зобов’язаний:
6.1.1.  Своєчасно та у повному обсязі сплатити вартість Товару у порядку, передбаче-

ному цим Договором.
6.1.2.  Прийняти  поставлений  Товар  згідно  з  наданими  видатковими  накладними,  та

оформити, зареєструвати їх належним чином.
6.1.3. Замовник не має права безпідставно відмовитися від прийняття і оплати за То-

вар, відвантаженого по його заявці;
6.1.4.  Замовник  не  звільняється  від  відповідальності  за  неможливість  виконання  їм

грошового зобов'язання.
6.2. Замовник має право:
6.2.1.  Контролювати поставку товару у строки, встановлені цим Договором.
6.2.2. Зменшувати обсяг закупівлі товару та загальну вартість цього Договору залежно

від реального фінансування видатків.  У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до
цього Договору, шляхом укладення додаткової угоди до цього Договору.

6.2.3. Повернути видаткову накладну/рахунок - фактуру Постачальнику без здійснення
оплати в разі неналежного їх оформлення  (відсутність печатки, підписів).

6.2.4. Вимагати заміни товару неналежної якості та/або некомплектного товару.



6.3. Постачальник зобов'язаний:
6.3.1.  Забезпечити  поставку  товару  разом  з  усіма  документами,  необхідними  для

прийняття Товару на умовах і у терміни цього Договору. 
6.3.2. Забезпечити поставку товару, якість якого відповідає умовам установленим роз-

ділом ІІ цього Договору.
6.3.3.  Забезпечити Товар експлуатаційною документацією українською або російською

мовою.
6.3.4. Нести всі ризики, яких може зазнати товар до моменту його належної передачі.
6.4. Постачальник має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримати плату відповідно до порядку здійснення

оплати, визначеного цим Договором.
6.4.2. На дострокову поставку товару. 
6.4.3. У разі невиконання зобов’язань  Замовником Постачальник має право достроково

розірвати цей Договір, письмово попередивши про це його у строк до 15 (п’ятнадцяти) днів.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1.  У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов’язків за Договором Сто-

рони несуть відповідальність передбачену Законами та цим Договором.
7.2. У разі невиконання, або несвоєчасного виконання зобов'язань за цим Договором щодо

строків  поставки  Товару,  Постачальник  сплачує  Замовнику неустойку  у  вигляді  пені  у
розмірі 0,01 % від вартості непоставленого Товару за кожний день прострочення.

7.3.  У разі  невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань щодо оплати товару
Замовник сплачує Постачальнику неустойку у вигляді пені в розмірі облікової ставки НБУ за
кожен день прострочення від суми невчасно здійсненого платежу.

7.4. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій Сторона,
чиї права чи законні інтереси порушено, з метою безпосереднього врегулювання спору з по-
рушником цих прав або інтересів має право звернутися до нього з письмовою претензією
відповідно до законодавства України.

7.5.  Сплата  штрафних  санкцій,  або  неустойки  не  звільняє  Сторони  від  виконання
договірних зобов’язань.

7.6.  У  випадках,  не  передбачених  цим  Договором,  сторони  несуть  відповідальність,
встановлену законодавством України.

7.7. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань однією із сторін даного
Договору, або за наявності очевидних підстав вважати, що вона не виконає свого обов’язку у
встановлений строк (термін) або виконає його в неповному обсязі, друга сторона має право
зупинити виконання свого обов’язку,  відмовитися від його виконання частково, або в пов-
ному обсязі.

7.8.  У  разі  порушення  зобов’язання  настають  такі  правові  наслідки:  припинення  від
зобов’язання внаслідок односторонньої відмови від зобов’язання, або розірвання договору при
цьому сторони мають право вимагати повернення того, що було виконане ними за Догово-
ром до моменту припинення, або розірвання; сплата неустойки; відшкодування збитків.

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконан-

ня  зобов’язань  за  цим  договором  у  разі  виникнення  обставин  непереборної  сили  (форс-
мажору), які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін, визначе-
них у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором
порядку.

8.2. Під обставинами непереборної сили у цьому Договорі слід вважати будь-які надзви-
чайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без їх вини, поза або всупереч
їх волі чи бажанню, і які, за умови вжиття звичайних для цього заходів, не можливо передба-
чити та не можливо при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), вклю-
чаючи  (але  не  обмежуючись)  стихійні  явища  природного  характеру  (землетруси,  повені,



урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та ан-
тропогенного походження (вибухи, пожежі), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії,
блокади, громадські хвилювання,  прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти
тощо), а також видання нормативних актів органами державної влади чи місцевого самов-
рядування, які істотно змінюють умови даного Договору, або інші законні або незаконні за-
боронні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами
цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню, аварія на виробництві,
недостача сировини, електроенергії, робочої сили, неможливість одержання транспортних
засобів тощо.

8.3. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обста-
вин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 (десяти) днів з моменту їх виник-
нення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.4. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є надання відповід-
ного офіційного підтвердження настання дій таких обставин.

8.5. Якщо обставини непереборної сили та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають
виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом
якого воно є неможливим.

8.6.  У  разі,  коли строк  дії  обставин  непереборної  сили продовжується  більше  ніж 30
(тридцять) календарних днів, кожна із Сторін  в установленому порядку має право розірва-
ти цей Договір.

IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються  вирішувати

їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.
9.2.  У  разі  недосягнення  Сторонами  згоди  спори  вирішуються  у  судовому  порядку

відповідно до законодавства України. 

X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання та діє  31 грудня 2021 року,

але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань в т.ч. і щодо пов-
ної оплати Товару у порядку, передбаченому Розділом IV цього Договору. Закінчення строку
Договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час
дії Договору.

10.2.  Цей  Договір  складено  українською  мовою  у  двох  автентичних  примірниках,  які
мають однакову юридичну силу по одному примірнику для кожної із Сторін.

ХІ. ІНШІ УМОВИ
11.1.  Усі  додатки та Додаткові  Угоди до Договору набувають чинності з  моменту їх

підписання повноважними представниками сторін та діють протягом строку дії Договору,
якщо сторонами не встановлено інше.

11.2. Цей Договір може бути змінено та доповнено за згодою сторін, що оформлюється в
письмовій формі та підписуються уповноваженими представниками обох сторін.  Пропози-
цію щодо внесення змін до договору може зробити кожна із сторін договору.  Cторона До-
говору, яка вважає за необхідне внести зміни у Договір чи розірвати його, повинна надіслати
відповідну  пропозицію  другій  Стороні.  Пропозиція  щодо  внесення  змін  до  договору  має
містити обґрунтування необхідності внесення таких змін договору і виражати намір особи,
яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття.

11.3. Сторона Договору, яка одержала пропозицію про внесення змін у Договір або розі-
рвання його, у 10- денний строк повідомляє другу сторону про своє рішення. Відповідь особи,
якій адресована пропозиція щодо змін до договору, про її прийняття повинна бути повною і
безумовною

11.4. У разі коли сторони не досягли згоди щодо внесення змін у договір або розірвання йо-
го чи у разі неодержання відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового обі-



гу,  заінтересована  сторона  може  звернутися  до  суду.  Якщо  судовим  рішенням  у  договір
внесено зміни або його розірвано, він вважається зміненим або розірваним з дня набрання
чинності відповідним рішенням, якщо інше не встановлено рішенням суду.

11.5. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписан-
ня до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених Догово-
ром 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 закупівлі,
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 змі-
на 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 аукціону торгів до дати
підписання  Договору  та  часу  ініціювання  порядку  перегляду  змін  до  Договору  в  частині
встановлення вартості за одиницю товару. При цьому, Сторони домовились, що такі порів-
няння цін в різні періоди підтверджуються довідками торгово-промислової палати, які ви-
дані  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 даних за результатами аукціо-
ну торгів, першої редакції Договору та ініціативи встановити 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 при-
зведе до зміни предмета договору та відповідає тендерній документації в частині встанов-
лення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його
якості;

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 змі-
ни 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 Замовника, за умови, що такі
зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі. Форма документального під-
твердження  об’єктивних  обставин  визначається  Замовником  з  дотриманням
законодавства;

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 рин-
ку;  Сторони можуть внести зміни до договору у разі погодження зміни ціни в договорі 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 ставок 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 договору, ціна
змінюється пропорційно до змін таких ставок. Зміна ціни у зв’язку із зміною ставок подат-



ків 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 показ-
ників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в Договорі
про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни. Ціна Догово-
ру коригується у разі зміни на момент здійснення оплати ціни цього Договору, визначеної в п.
3.1. Договору, курсу іноземної валюти США (ЄВРО), визначеного Національним банком Украї-
ни, більш ніж на 2 % від того, який існував на момент проведення електронного аукціону.
При цьому ціни на Товар змінюються пропорційно такій зміні курсу купівлі іноземної валю-
ти.

Перерахунок ціни Товару при здійсненні оплати здійснюється за наступною формулою:
S(нова) = (К1/К0)*S1
S(нова) – змінена ціна Товару, що підлягає сплаті Постачальнику Покупцем за отрима-

ний Товар;
S1 – ціна в гривнях за Товар, визначена сторонами на момент проведення електронного

аукціону;
К1 – курс купівлі долара США (ЄВРО), визначеного Національним банком України, по відно-

шенню до гривні на дату проведення Покупцем оплати вартості поставленого Товару; К0 -
курс купівлі долара США (ЄВРО), визначеного Національним банком України, по відношенню
до гривні на дату проведення електронного аукціону);

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону
України «Про публічні закупівлі». 

12. ДОДАТКИ ДО ЦЬОГО ДОГОВОРУ
12.1. Невід'ємною частиною нього Договору є: специфікація до Договору (додаток №1)

13. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПОСТАЧАЛЬНИК

__________________________
ЗАМОВНИК

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО «МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 2» КРАМА-

ТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Дні-
провська, 14, інд. 84306
р/р ___________________________ в 
_________________________ МФО ________
Код ЄДРПОУ 01990795

_______________         /_______________/ _____________          /_______________/



Додаток №1
 до договору поставки
№_____ від ___.___.2021р.

СПЕЦИФІКАЦІЯ 

№ Найменування
товару

Код НК
024:2019

Виробник Оди-
ниця

виміру

Кількість Ціна за
одиницю,
без ПДВ,

грн.

ПДВ*,
грн.

Загальна
вартість, з
ПДВ*, грн.

* (або без ПДВ якщо учасник не є платником ПДВ або якщо предмет закупівлі не обкладається ПДВ)

Реквізити та підписи Сторін

Замовник

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄ-
МСТВО «МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 2» КР-

АМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

___________________             /_____________/

Постачальник

______________________________________

_____________________    /_____________/



ДОДАТОК 4
до тендерної документації

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ КВАЛІФІКАЦІЙНИМ
КРИТЕРІЯМ відповідно ж ост.16 Закону України «Про публічні закупівлі» 

1 Документи,  які  повинен  подати  Учасник  для  підтвердження  наявності
документально  підтвердженого  досвіду  виконання  аналогічного  (аналогічних)  за
предметом закупівлі договору (договорів);
1.1. Довідку, складену в довільній формі, яка містить інформацію про виконання аналогічно-
го договору,  завірену підписом уповноваженої особи учасника.  Довідка повинна містити на-
ступну  інформацію:  найменування  контрагента  (підприємства,  організації,  установи,
тощо) для якого здійснювались поставки; номер та дата договору.
1.2. Скан-копію аналогічного договору, інформація про який наведена в довідці.

2. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження наявності обладнання,
матеріально-технічної бази та технологій:
 2.1.  Довідку, складену в довільній формі, яка містить інформацію про наявність власного
або  залученого*  обладнання  та  матеріально-технічної  бази,  необхідних  для поставки
товару, який є предметом закупівлі, завірену підписом уповноваженої особи учасника.
* Залученого на підставі договору оренди (іншому правовому титулі) або договору  про надання послуг або
договору  про користування, тощо. 

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



ДОДАТОК 5
до тендерної документації

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 остан-
ніх 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-
творення результатів тендерів;
8) Довідку в довільній формі про те , що відомості 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;
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 правопорушення, пов’язаного
з корупцією;
10)  довідку  в  довільній  формі  про  те,  що  тендерна  пропозиція  подана  учасником



конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, 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 пу-
нктом 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  реалізації  анти-
корупційної 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, що учасник 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";

14) довідка в довільній формі про те, часник процедури закупівлі  не пропонує, не дає або  не
погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовни-
ка, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на робо-
ту,  цінна річ,  послуга тощо) з  метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення
переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі.

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