Начальнику Обухівського відділу
Києво-Святошинської місцевої прокуратури
Житнику Дмитру Сергійовичу
08700, Україна, Київська область,
м. Обухів, вул. Володимира Чаплінського, 7
Віце-президента ГО «Трипільський Край»
Нос Ольги Олександрівни
Тел. 067-452-27-29

Вих№_18/01 від 28.01.2019р
ЗАЯВА
Громадська організація «Трипільський Край» постійно слідкує за проведенням електронних
закупівель та здійснює аналіз таких закупівель з метою виявлення можливих порушень та їх усунення
для досягнення ефективності, прозорості та дотримання принципів здійснення закупівель визначених
Законом України «Про публічні закупівлі»
Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель ProZorro, Замовником
Виконавчий комітет Української міської ради, код ЄДРПОУ: 24884653 (далі – Замовник),
25.01.2019р. було опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів з публікацією
англійською мовою:
1. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-25-003324-b
(Послуги
з
озеленення
території та утримання зелених насаджень (послуги з озеленення міста - улаштування
газонів, догляд за деревами та кущами, їх полив і розрідження вм. Українка)),
очікувана вартість 7 800 000грн
2. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-25-001404-c (Послуги з прибирання та
підмітання вулиць (прибирання території міста вручну двірниками)), очікувана вартість
5 730 000грн
Ретельно вивчивши матеріали закупівель, повідомляємо про наступне:
1. Згідно даних порталу публічних закупівель, початок аукціону у вказаних закупівлях
призначений на 01 квітня 2019 11:25
2. Відповідно до ст 32 Закону України «Про публічні закупівлі», Замовник укладає договір
про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем торгів 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
пропозиції учасника-переможця. З метою забезпечення права на оскарження рішень
замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з
дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір
укласти договір про закупівлю.
Враховуючи вище викладене, договір про закупівлю у разі відсутності оскаржень та змін до
тендерної документації, може бути укладений не раніше ніж 10 квітня 2019 року. Таким чином,
переможець торгів не може почати надання послуг раніше 10.04.2019 року.
Натомість, згідно інформації про предмет закупівлі, оприлюдненої на порталі публічних закупівель,
Замовником вказане у документації наступне:

1. Згідно оголошення про проведення закупівлі, період постачання в обох закупівлях вказано
наступний: з 01 березня 2019 по 31 грудня 2019
2. Згідно умов тендерної документації в обох закупівлях (п4.4 документів «ТД озеленення.docx»
(закупівля UA-2019-01-25-003324-b, Додаток 1) та «ТД двірники.docx» (закупівля UA-2019-0125-001404-c, додаток 2) )
3. Згідно додатку №6 до тендерної документації Замовника (договір, розділ V. Надання послуг),
строк надання послуг становить період березень-грудень 2019 р (додатки 1 та 2
Таким чином, вартість предмету закупівлі є завищеною, оскільки тендерною документацією
передбачене надання послуг по утилізації сміття у період до укладання договору.
Вказане може призвести до незаконного вибуття бюджетних коштів на суму близько 1 млн
грн.
Згідно зі ст. 9 Закону «Громадський контроль забезпечується через вільний доступ до всієї
інформації щодо публічних закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до цього Закону, до
аналізу та моніторингу інформації, розміщеної в електронній системі закупівель, а також шляхом
інформування через електронну систему закупівель або письмово органів, уповноважених на
здійснення контролю, про виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель та
недоліки роботи електронної системи закупівель».
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 9 Закон України «Про публічні закупівлі» та ст. 21
Закону України «Про громадські об’єднання», ПРОШУ
1. Розглянути заяву у встановлений законом строк
2. Перевірити факти викладені у заяві та відкрити кримінальне провадження
Про результати розгляду цієї заяви повідомити заявника письмово у строки та порядку,
передбачені чинним законодавством, або електронною поштою на адресу: trypilskiykray@gmail.com

З повагою,
Віце-президент ГО «Трипільський Край»
Нос Ольга

Додатки – тендерна документація до закупівель на 54 сторінках

ДОДАТОК 1

Виконавчий комітет Української міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням тендерного комітету
протокол № 8
від „ 25 ”січня 2019 року
Заступник голови тендерного
комітету
_______________ Ніколаєва І.Б.
М.П.

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
для підготовки тендерної пропозиції на закупівлю послуг:
за ДК 021:2015-77310000-6
Послуги з озеленення території та утримання зелених
насаджень(послуги з озеленення міста - улаштування газонів, догляд за
деревами та кущами, їх полив і розрідження в м. Українка)
Процедура закупівлі: відкриті торги з публікацією англійською мовою

м. Українка
2019 рік

№
з/п
1
2
1 Терміни, які
вживаються в
тендерній документації
2 Інформація про
замовника торгів
2.1 повне найменування
2.2 місцезнаходження
2.3 посадова особа
замовника,
уповноважена
здійснювати зв'язок з
учасниками
3 Процедура закупівлі
Інформація про
предмет закупівлі
4.1 назва предмета
закупівлі

1. Загальні положення
3
Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону
України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон). Терміни
вживаються у значенні, наведеному в Законі

Виконавчий комітет Української міської ради
Київська обл., Обухівський р-н, м. Українка, пл. Шевченка,1,
08720
Ніколаєва Ірина Борисівна, заступник голови тендерного
комітету, головний бухгалтер, Київська обл., Обухівський р-н, м.
Українка, пл. Шевченка,1, 08720, тел/факс (04572) 7-49-05,
Valenta2009@ukr.net
відкриті торги з публікацією англійською мовою
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4.2 опис окремої частини
(частин) предмета
закупівлі (лота), щодо
якої можуть бути
подані тендерні
пропозиції
4.3 місце, кількість, обсяг
поставки товарів
(надання послуг,
виконання робіт)
4.4 строк поставки товарів
(надання послуг,
виконання робіт)
5 Недискримінація
учасників
6

ДК 021:2015 77310000-6 Послуги з озеленення території та
утримання зелених насаджень(послуги з озеленення міста улаштування газонів, догляд за деревами та кущами, їх
полив і розрідження в м. Українка) Planting and maintenance
services of green areas (services on gardening of the city arrangement of lawns, care of trees and bushes, their watering and
dilution in Ukrainka)
Не передбачено

Київська обл., Обухівський р-н, м. Українка.
Обсяги послуг наведено в Додатку № 7

березень - грудень 2019 року

вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та
організаційно-правових форм беруть участь у процедурах
закупівель на рівних умовах
Інформація про валюту, валютою тендерної пропозиції є гривня;
у якій повинно бути
розраховано та
зазначено ціну
тендерної пропозиції

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

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що
готуються замовником, викладаються українською мовою.
Тендерна пропозиція та усі документи, що мають відношення до
неї, складаються українською мовою.
У разі надання документів іншою мовою, вони повинні мати
офіційний автентичний переклад на українську мову.
Переклад повинен бути посвідчений підписом перекладача та
печаткою учасника торгів або посвідчений нотаріально (на
розсуд учасника).
Визначальним є текст викладений українською мовою.
2. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації
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Процедура надання
фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за десять днів
роз’яснень щодо
до закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися
тендерної документації через електронну систему закупівель до замовника за
роз’ясненнями щодо тендерної документації. Усі звернення за
роз’ясненнями автоматично оприлюднюються в електронній
системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до
замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня
їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та
оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу
відповідно до статті 10 Закону;
у разі несвоєчасного надання або ненадання замовником
роз’яснень щодо змісту тендерної документації строк подання
тендерних пропозицій автоматично продовжується електронною
системою не менше як на сім днів
2 Унесення змін до
замовник має право з власної ініціативи чи за результатами
тендерної документації звернень або на підставі рішення органу оскарження внести
зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до
тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій
продовжується в електронній системі закупівель таким чином,
щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до
закінчення строку подання тендерних пропозицій залишалося не
менше ніж сім днів;
зміни, що вносяться замовником до тендерної документації,
розміщуються та відображаються в електронній системі
закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації
додатково до початкової редакції тендерної документації.
Замовник разом із змінами до тендерної документації в
окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться.
Положення тендерної документації, до яких уносяться зміни,
відображаються у вигляді закреслених даних та повинні бути
доступними для перегляду після внесення змін до тендерної
документації;
зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно
до статті 10 Закону
3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції

1

1 Зміст і спосіб подання тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом
тендерної пропозиції заповнення електронних форм з окремими полями, у яких
зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх
установлення замовником), та завантаження файлів з:
- інформацією та документами, що підтверджують відповідність
учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам
замовник за переліком та формою згідно з Додатком 1;
- інформацією щодо відповідності учасника вимогам,

2
3

4

визначеним у статті 17 Закону;
- інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні
характеристики предмет закупівлі.;
- документами, що підтверджують повноваження посадової
особи або представника учасника процедури закупівлі щодо
підпису документів тендерної пропозиції, а також повноваження
щодо підпису договору про закупівлю за цією процедурою, у
разі визнання учасника переможцем торгів, (підтверджуються
одним з наступних документів:
випискою з протоколу засновників, наказом про призначення,
довіреністю, або дорученням, або іншим документом, що
підтверджує повноваження посадової особи учасника або
представника учасника на підписання документів тендерної
пропозиції та договору про закупівлю за цією процедурою, у разі
визнання учасника переможцем торгів);
Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну
пропозицію.
Всі документи та інформація, що подаються в складі тендерної
пропозиції, завантажуються в форматі .pdf (електронні копії,
скановані з оригіналу документу або нотаріально засвідченої
копії документу, або копії документу, засвідченої Учасником
належним чином (такої, що містить підпис уповноваженої особи
Учасника та відбиток печатки Учасника, якщо Учасник здійснює
свою діяльність з використанням печатки).
Документи, що підтверджують відповідність учасника
кваліфікаційним критеріям та документи, що містять технічній
опис предмета закупівлі, подаються (завантажуються) в
окремому електронному файлі.
Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що
пов'язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають
на зміст пропозиції, а саме: відсутність нумерації сторінок,
підписів, печаток на окремих документах. Технічні помилки
будуть сприйматися Замовником, як формальні (несуттєві) в разі,
якщо такі помилки не призводять до значного спотворення
інформації, допущенної очевидно не навмисно та не з метою
надання недостовірної інформації та при умові, що при
комплексному розгляді документів (інформації) можливо
встановити інформацію яка відповідає дійсності та встановити,
що така помилка не навмисна.
Забезпечення тендерної Не вимагається
пропозиції
Умови повернення чи Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається
неповернення
забезпечення тендерної
пропозиції
Строк, протягом якого Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів.
тендерні пропозиції є До закінчення цього строку замовник має право вимагати від
дійсними
учасників продовження строку дії тендерних пропозицій;
учасник має право:
відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним
забезпечення тендерної пропозиції;
погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним
тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної
пропозиції

5

Кваліфікаційні критерії
до учасників та вимоги,
установлені статтею 17
Закону

6

Інформація про
технічні, якісні та
кількісні
характеристики
предмета закупівлі

7

Інформація про
субпідрядника (у
випадку закупівлі
робіт)
Унесення змін або
учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну
відкликання тендерної пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого
пропозиції учасником забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про
відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо їх
отримано електронною системою закупівель до закінчення
строку подання тендерних пропозицій
4. Подання та розкриття тендерної пропозиції
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1

Кінцевий строк
подання тендерної
пропозиції

2

Дата та час розкриття
тендерної пропозиції

замовник установлює один або декілька кваліфікаційних
критеріїв відповідно до статті 16 Закону згідно з Додатком 1;
замовник зазначає вимоги, установлені статтею 17 Закону, та
інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників
установленим вимогам згідно із законодавством згідно з
Додатком 1
*Документи, що не передбачені законодавством для учасників фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не
подаються ними у складі пропозиції.
Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі
тендерних пропозицій інформацію та документи, які
підтверджують відповідність тендерної пропозиції Учасника
технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета
закупівлі.
Технічні, кількісні та якісні характеристики предмета закупівлі
згідно Додатку 7.
Учасник повинен застосовувати заходи із захисту довкілля при
наданні послуг та підтверджують вжиття заходів із захисту
довкілля гарантійним листом довільної форми за підписом
уповноваженої посадової особи учасника.
не передбачено, так як дана закупівля послуга

кінцевий строк подання тендерних пропозицій 24.02.2019 року
17 годин 00 хвилин;
отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до
реєстру;
електронна система закупівель автоматично формує та надсилає
повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із
зазначенням дати та часу;
тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель
після закінчення строку подання, не приймаються та
автоматично повертаються учасникам, які їх подали
У день і час закінчення строку подання тендерних пропозицій,
зазначених в оголошенні про проведення процедури закупівлі,
електронною системою закупівель автоматично розкривається
частина тендерної пропозиції з інформацією та документами, що
підтверджують
відповідність
учасника
кваліфікаційним
критеріям, та інформацією і документами, що містять технічний
опис предмета закупівлі.
дата і час розкриття тендерних пропозицій визначаються
електронною системою закупівель автоматично та зазначаються
в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів
У разі якщо оголошення про проведення процедури закупівлі
оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої
статті 10 Закону у день і час закінчення строку подання
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тендерних пропозицій, зазначених в оголошенні про проведення
процедури закупівлі, електронною системою закупівель
автоматично розкривається частина тендерної пропозиції з
інформацією та документами, що підтверджують відповідність
учасника кваліфікаційним критеріям, та інформацією і
документами, що містять технічний опис предмета закупівлі.
Під час розкриття тендерних пропозицій автоматично
розкривається вся інформація, зазначена в пропозиціях
учасників, та формується перелік учасників у порядку від
найнижчої до найвищої запропонованої ними ціни/приведеної
ціни. Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано
визначена учасником конфіденційною. Конфіденційною не може
бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші
критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та
документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним
критеріям відповідно до статті 16 і вимогам, установленим
статтею 17 Закону.
Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та
оприлюднюється електронною системою закупівель автоматично
в день розкриття пропозицій за формою, установленою
Уповноваженим органом.
5. Оцінка тендерної пропозиції
Перелік критеріїв та
оцінка тендерних пропозицій проводиться електронною
методика оцінки
системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики
тендерної пропозиції із оцінки, зазначених замовником у тендерній документації та
зазначенням питомої
шляхом застосування електронного аукціону;
ваги критерію
Відповідно до частини першої статті 28 Закону оцінка
тендерних пропозицій здійснюється на основі єдиного критерію
– ціна, з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ).
За результатами розгляду складається протокол розгляду
тендерних
пропозицій
за
формою,
встановленою
Уповноваженим органом, та оприлюднюється замовником на
веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10
цього Закону. Після оприлюднення замовником протоколу
розгляду тендерних пропозицій електронною системою
закупівель автоматично розсилаються повідомлення всім
учасникам тендеру та оприлюднюється перелік учасників,
тендерні пропозиції яких не відхилені згідно з цим Законом.
Оцінка проводиться лише тих тендерних пропозицій, що не були
відхилені згідно із Законом.
Інформація про ціну та перелік усіх цін пропозицій, розміщений
у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення
найменувань та інформації про учасників, автоматично
розкривається в електронній системі закупівель до початку
проведення електронного аукціону.
Найбільш економічно вигідною є та пропозиція, ціна якої після
проведення електронного аукціону є найнижчою.
Інша інформація
дата і час проведення електронного аукціону визначаються
електронною системою автоматично, але не раніше ніж через
п'ять днів після оприлюднення протоколу розгляду тендерних
пропозицій.
Електронний аукціон полягає в повторювальному процесі
пониження цін, що проводиться у три етапи в інтерактивному
режимі реального часу.
Для проведення електронного аукціону ціни / приведені ціни

всіх пропозицій розташовуються в електронній системі
закупівель у порядку від найвищої до найнижчої без зазначення
найменувань учасників. Стартовою ціною визначається найвища
ціна / приведена ціна. Перед початком кожного наступного етапу
аукціону визначається нова стартова ціна за результатами
попереднього етапу аукціону.
У разі якщо учасники подали пропозиції з однаковим значенням
ціни/приведеної ціни, першим в електронному аукціоні
пониження ціни буде здійснювати учасник, який подав свою
пропозицію пізніше, ніж інші учасники з аналогічним значенням
ціни пропозиції.
Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз
понизити ціну / приведену ціну своєї пропозиції не менше ніж на
один крок від своєї попередньої ціни / приведеної ціни.
Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного
аукціону зазначений в оголошенні про проведення процедури
закупівель.
Протягом кожного етапу електронного аукціону всім учасникам
забезпечується доступ до перебігу аукціону, зокрема до
інформації стосовно місця розташування їх цін або приведених
цін в електронній системі закупівель від найвищого до
найнижчого на кожному етапі проведення аукціону та інформації
про кількість учасників на даному етапі електронного аукціону
без зазначення їх найменування.
Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути
чітко визначені. До тендерної пропозиції надається розрахунок
вартості послуг (економічний розрахунок або калькуляція)
Особа, що виявила намір взяти участь у торгах відповідає за
одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів та інших
документів, пов’язаних із поданням тендерної пропозиції, та
самостійно несе всі витрати на їх отримання.
Витрати особи, що виявили намір взяти участь у закупівлі,
пов'язані з підготовкою та поданням тендерної пропозиції не
відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи
визнання торгів такими, що не відбулися).
До розрахунку ціни тендерної пропозиції не включаються
будь-які витрати, понесені учасником в зв'язку з участю у торгах.
Замовник приймає рішення про відмову Учасникові в участі
у процедурі закупівлі у випадках, передбачених статтею 17
Закону.
Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути
чітко визначені.
Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст
тендерної пропозиції учасника. При здійсненні публічних
закупівель відповідно до Закону України "Про публічні
закупівлі" замовник враховує вимоги Закону України "Про
санкції", зокрема в частині заборони здійснення публічних
закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів
іноземної держави державної форми власності та юридичних
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності
іноземної держави, а також публічних закупівель у інших
суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів,
робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої
застосовано санкції згідно Закону України "Про санкції".
У разі виникнення у учасників процедури закупівлі питань, що
не висвітлені в тендерній документації, то при вирішенні
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останніх тендерний комітет та учасники процедури закупівлі
керуються чинними нормативно-правовими актами України.
За підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи
використання підроблених документів, печаток, штампів,
учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно статті
358 Кримінального Кодексу України.
Інші умови тендерної документації:
Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій, та
повинні дотримуватись норм чинного законодавства України, в
тому числі:
• Закону України "Про санкції" від 14.08.2014р. № 1644-VII;
• Закону України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення» від 14.10.2014р. № 1702-VII;
• Указу Президента України від 16 вересня 2015р. №549/2015;
• рішення РНБО України від 28 квітня 2017 року "Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій)"
Спосіб надання документів (інформації) переможцем:
Зважаючи на принцип відкритості та прозорості на всіх стадіях
закупівель, щодо надання документів в електронній формі,
відповідно до статті 14 переможець надає Замовнику документи
(інформацію), зазначені в Додатку 1 до тендерної документації
шляхом завантаження таких документів (інформації) через
електронну систему закупівель та поштою (або особисто особі
Замовника) за адресою, зазначеною в цій тендерній
документації.
Відхилення тендерних тендерна пропозиція відхиляється замовником у разі якщо
пропозицій
учасник:
- не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим
статтею 16 Закону;
- не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке
забезпечення вимагалося замовником;
переможець:
- відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно
до вимог тендерної документації або укладення договору про
закупівлю;
- не надав документи, що підтверджують відсутність підстав,
передбачених статтею 17 Закону;
- наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині сьомій статті 28
Закону;
- тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної
документації;
інформація про відхилення тендерної пропозиції протягом
одного дня з дня прийняття рішення оприлюднюється в
електронній системі закупівель та автоматично надсилається
учаснику/переможцю, тендерна пропозиція якого відхилена
через електронну систему закупівель
6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю
Відміна замовником
торгів чи визнання їх
такими, що не
відбулися

замовник відміняє торги в разі:
- відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і
послуг;
- неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені
порушення законодавства з питань публічних закупівель;
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- порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення
процедури закупівлі та повідомлення про намір укласти договір,
передбачених Законом;
- подання для участі в них менше двох тендерних пропозицій, а в
разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома
учасниками - менше трьох пропозицій;
- допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій, а в
разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома
учасниками - менше трьох пропозицій;
- відхилення всіх тендерних пропозицій згідно із Законом;
про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути
чітко визначено в тендерній документації;
Торги може бути відмінено частково (за лотом);
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у
разі:
- якщо ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції
перевищує суму, передбачену замовником на фінансування
закупівлі;
- якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок
непереборної сили;
- скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і
послуг;
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не
відбулися, оприлюднюється в електронній системі закупівель
замовником протягом одного дня з дня прийняття замовником
відповідного рішення та автоматично надсилається усім
учасникам електронною системою закупівель
замовник укладає договір про закупівлю з учасником, якого
визнано переможцем торгів, протягом строку дії його
пропозиції не пізніше ніж через двадцять днів з дня прийняття
рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до
вимог тендерної документації та пропозиції учасникапереможця;

з метою забезпечення права на оскарження рішень замовника
договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через
десять днів з дати оприлюднення на веб-порталі
Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю
Проект договору про
проект договору складається замовником з урахуванням
закупівлю
особливостей предмету закупівлі (Додаток №6);
разом з тендерною документацією замовником в окремому файлі
подається проект договору про закупівлю з обов’язковим
зазначенням змін його умов
Істотні умови, що
основні вимоги до договору про закупівлю
обов’язково
1. Договір про закупівлю укладається відповідно до норм
включаються до
Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з
договору про закупівлю урахуванням особливостей, визначених Законом.
2. Учасник - переможець процедури закупівлі під час укладення
договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження
певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого
дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності
передбачено законодавством.
3. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від
змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому
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Дії замовника при
відмові переможця
торгів підписати
договір про закупівлю

числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі.
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) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у
разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що
зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в
договорі;
3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке
покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в
договорі;
4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань
щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг 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;
5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості
(обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів
пропорційно до змін таких ставок;
7) зміни встановленого згідно із законодавством органами
державної статистики індексу споживчих цін, зміни біржових
котирувань, курсу іноземної валюти або показників Platts в
такому порядку:
початкова сума договору множиться на
відповідний коефіцієнт (індекс) залежно від зміни такого курсу
або таких показників; зміни регульованих цін (тарифів) і
нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю — на
підставі рішень відповідних установчих органів згідно
законодавства;
8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини
шостої цієї статті.
4. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк,
достатній для проведення процедури закупівлі на початку
наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми,
визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо
видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.
Договір про закупівлю є нікчемним у разі:
його укладення з порушенням вимог частини четвертої статті 36
Закону;
його укладення в період оскарження процедури закупівлі
відповідно до статті 18 цього Закону;
його укладення з порушенням строків, передбачених частиною
другою статті 32 та абзацом восьмим частини третьої статті 35
цього Закону, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку
з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18
цього Закону.
у разі відмови переможця торгів від підписання договору про
закупівлю відповідно до вимог тендерної документації замовник
відхиляє тендерну пропозицію цього учасника та визначає
переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції
яких ще не минув
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Забезпечення
виконання договору
про закупівлю

Не вимагається

ДОДАТОК 1
Перелік критеріїв, які висуваються з метою визначення відповідності Учасників
кваліфікаційним та іншим вимогам встановлених в тендерній документації
Документи, що надаються для підтвердження
Кваліфікаційні критерії
відповідності Учасника кваліфікаційним
критеріям
ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі»
1
Наявність обладнання та матеріально- Довідка, складена згідно Додатку 2, що
технічної бази
підтверджує
наявність
обладнання
та
матеріально-технічної бази, необхідної для
виконання замовлення.
2
Наявність працівників відповідної Довідка, складена згідно Додатку 3, що
кваліфікації, які мають знання та підтверджує наявність у штаті працівників
досвід
відповідної
кваліфікації
для
виконання
замовлення.
3
Наявність
документального Довідка про досвід виконання аналогічних
підтвердженого досвіду виконання договорів, складена за формою згідно Додатку 4
аналогічних договорів
за власноручним підписом уповноваженої особи
Учасника та завірений печаткою з інформацією
про виконання аналогічних договорів (не менше
двох за останні три роки) за аналогічним
предметом закупівлі, який зазначено в даній
тендерній документації, з підтверджуючими
документами (копіями договорів).
4
Загальні вимоги до кваліфікаційних При
формуванні кваліфікаційної частини
критеріїв
тендерної пропозиції учасник керується діючим
законодавством України та країни реєстрації
учасника (для нерезидентів). У разі якщо
законодавством
не
передбачено
форму
документа, яку необхідно надати учаснику згідно
з умовами тендерної документації – учасник
повинен надати пояснювальну записку з цього
приводу і надати аналогічний документ,
передбачений діючим законодавством.
Учасник при формуванні тендерної пропозиції,
при виконанні умов договору, у разі його
укладення за результатами закупівлі, повинен
дотримуватись вимог чинного законодавства з
предмету закупівлі.
№
з/п
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Документи для підтвердження відповідності пропозиції учасника іншим вимогам Замовника:
Правомочність на укладення договору Копія документу, що підтверджує повноваження
про закупівлю
особи, яка підписує договори (Протокол та/або
Довіреність та/або Наказ, тощо)
Документи для юридичних (фізичних) осіб на підтвердження відповідності пропозиції
вимогам визначеним в ст.17 Закону:
Переможець торгів на
Учасник на виконання
виконання вимоги 17
Вимоги статті 17
вимоги статті 17 повинен
повинен надати таку
надати таку інформацію:
інформацію:
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Відомості про
юридичну особу, яка є
учасником, внесено до
Єдиного державного
реєстру осіб, які вчинили
корупційні або пов’язані
з корупцією
(пункт 2 ч. 1 ст. 17
Закону)

7

Службову (посадову)
особу учасника, 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 у сфері
публічних закупівель
корупційного
правопорушення (пункт
3 ч. 1 ст. 17 Закону
Суб’єкт господарювання
(учасник)
протягом
останніх 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
торгів
(тендерів);
Фізична особа, яка є
учасником, була
засуджена за злочин,
учинений з корисливих
мотивів, судимість з якої
не знято або не погашено
у встановленому законом
порядку
(пункт 5 ч. 1 ст. 17
Закону)
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9

інформація в довільній формі
за власноручним підписом
уповноваженої особи
учасника та завірена печаткою
(у разі наявності) про те, що
відомості про юридичну
особу, яка є учасником не
вносились до Єдиного
державного реєстру осіб, які
вчинили корупційні або
пов’язані з корупцією
правопорушення;
Інформація в довільній формі
за власноручним підписом
уповноваженої
особи
учасника та завірена печаткою
(у разі наявності) про те, що
Службову (посадову) особу
учасника, яку уповноважено
учасником представляти його
інтереси під час проведення
процедури закупівлі, не було
притягнуто, згідно із законом,
до
відповідальності
за
вчинення у сфері публічних
закупівель
корупційного
правопорушення.

інформація в довільній формі
за власноручним підписом
уповноваженої особи
переможця та завірена
печаткою (у разі наявності)
про те, що відомості про
юридичну особу, яка є
переможцем не вносились до
Єдиного державного реєстру
осіб, які вчинили корупційні
або пов’язані з корупцією
правопорушення; **
Замовник самостійно перевіряє
інформацію, що міститься у
відкритому реєстрі, а також
для підтвердження зберігає її

Інформація в довільній формі
за власноручним підписом
уповноваженої особи учасника
та завірена печаткою (у разі
наявності)

Інформація
у
вигляді
гарантійного листа в довільній
формі
за
власноручним
підписом уповноваженої особи
переможця
та
завірена
печаткою (у разі наявності) **

Інформація в довільній формі
за власноручним підписом
учасника та завірена печаткою
(у разі наявності) про те, що
фізична
особа
не
була
засуджена за злочин, вчинений
з
корисливих
мотивів,
судимість з якої не знято або
не погашено у встановленому
законом порядку

Оригінал або нотаріально
завірена копія документа (-ів)
Управління
інформаційноаналітичного
забезпечення
ГУМВС
України
з
інформацією про те, що
фізичну особу переможця до
кримінальної відповідальності
не притягують, засудженою (за
кримінальними справами) вона
не значиться та в розшуку не
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Службова (посадова)
особа учасника, яка
підписала тендерну
пропозицію, була
засуджена за злочин,
вчинений з корисливих
мотивів, судимість з якої
не знято або не погашено
у встановленому законом
порядку
(пункт 6 ч. 1 ст. 17
Закону)

Інформація в довільній формі
за власноручним підписом
уповноваженої особи учасника
та завірена печаткою (у разі
наявності)
про
те,
що
службова (посадова) особа
учасника
яка
підписала
тендерну пропозицію, не була
засуджена за злочин, вчинений
з
корисливих
мотивів,
судимість з якої не знято або
не погашено у встановленому
законом порядку
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Учасника
визнано
у
встановленому законом
порядку банкрутом та
відносно нього відкрито
ліквідаційну процедуру
(пункт 8 ч. 1 ст. 17
Закону)

12

У
Єдиному
реєстрі
юридичних
осіб
та
фізичних
осібпідприємців
відсутня
інформація, передбачена
п. 9 частини другої статті
9 Закону України «Про
державну
реєстрацію
юридичних
осіб,
фізичних
осібпідприємців
та
громадських формувань»
(пункт 9 ч. 1 ст. 17
Закону)

Інформація в довільній формі
за власноручним підписом
уповноваженої особи учасника
та завірена печаткою (у разі
наявності) з підтвердженням
того, що учасника не визнано
в
установленому законом
порядку
банкрутом
та
відносно нього не відкрито
ліквідаційну процедуру
Інформація в довільній формі
за власноручним підписом
уповноваженої
особи
учасника та завірена печаткою
(у
разі
наявності)
з
підтвердженням того, що у
Єдиному реєстрі юридичних
осіб
та
фізичних осібпідприємців
наявна
інформація, передбачена п. 9
частини другої статті 9 Закону
України
«Про
державну
реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань». В
разі якщо учасник не повинен
згідно законодавства подавати
вищенаведену
інформацію,

перебуває.
Документ повинен бути не
більше
тридцятиденної
давнини
відносно
дати
оприлюдненого на веб-порталі
повідомлення
про
намір
укласти договір.**
Оригінал або нотаріально
завірена копія документа (-ів)
Управління
інформаційноаналітичного
забезпечення
ГУМВС
України
з
інформацією про те, що
службову (посадову) особу
переможця, яку уповноважено
учасником представляти його
інтереси під час проведення
процедури
закупівлі,
до
кримінальної відповідальності
не притягують, засудженою (за
кримінальними справами) вона
не значиться та в розшуку не
перебуває. Документ повинен
бути не більше тридцятиденної
давнини
відносно
дати
оприлюдненого на веб-порталі
акцепту повідомлення про
намір укласти договір.**
Не передбачається. Відкритий
реєстр.

Замовник
самостійно
перевіряє інформацію, що
міститься
у
відкритому
реєстрі,
а
також
для
підтвердження зберігає
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Юридична особа, яка є
учасником,
має
антикорупційну
програму
чи
уповноваженого
з
реалізації
антикорупційної
програми, якщо вартість
закупівлі
товару
(товарів),
послуги
(послуг)
або
робіт
дорівнює або перевищує
20 мільйонів гривень
(пункт 10 ч. 1 ст. 17
Закону)
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Учасник
має
заборгованість зі сплати
податків
і
зборів
(обов’язкових платежів)
(пункт 2 ч. 2 ст. 17
Закону)

він надає інформацію в
довільній
формі
за
власноручним
підписом
уповноваженої
особи
учасника та завірена печаткою
(у разі наявності) в якій
зазначає законодавчі підстави
Інформація в довільній формі
за власноручним підписом
уповноваженої особи часника
та завірена печаткою (у разі
наявності) щодо наявності
антикорупційної програми та
уповноваженого з
антикорупційної програми
юридичної особи у випадку,
коли вони є обов’язковими
відповідно до Закону, або
інформація в довільній формі
про відсутність
антикорупційної програми та
уповноваженого з
антикорупційної програми
юридичної особи у випадку,
коли вони не є обов’язковими
відповідно до закону.
Інформація в довільній формі
за власноручним підписом
уповноваженої
особи
учасника та завірена печаткою
(у разі наявності) про те, що
учасник
або
учасник
попередньої кваліфікації не
має заборгованості зі сплати
податків
і
зборів
(обов’язкових платежів).

Не вимагається замовником

Оригінал або нотаріально
завірена копія довідки про
відсутність заборгованості з
податків і зборів (обов’язкових
платежів), видана відповідним
органом Державної фіскальної
служби, що діє станом на дату
подання
документа,або
інформація, видана органами
Державної фіскальної служби,
про
наявність
такої
заборгованості.**

Інші документи
15 Довідка, складена у довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи
Учасника та завірена печаткою (за наявності), яка містить відомості про підприємство:
а) реквізити (місцезнаходження, телефон, факс, телефон для контактів);
б) керівництво (посада, прізвище, ім’я, по батькові);
в) інформація про реквізити банківського рахунку, за якими буде здійснюватися оплата за
договором в разі акцепту;
16 Копія Статуту або іншого установчого документу зі змінами (у разі наявності).
17 Копію витягу з реєстру платників єдиного податку (для платників єдиного податку).
Копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або витягу з реєстру
платників податку (для платників ПДВ).
18 Інформація яка підтверджує відповідність тендерної пропозиції учасника технічним,
якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим у тендерній
документації. Дана інформація повинна відповідати технічним вимогам замовника
встановленим в Додатку 7 тендерной документації
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Форма «Тендернаа пропозиція» подається згідно Додатку 5.
Проект договору про закупівлю (Додаток 6). Подається Учасником у складі тендерної
пропозиції з власноручним підписом уповноваженої посадової особи учасника процедури
закупівлі, а також з відбитком печатки (за наявності)
Інформація про застосування заходів із захисту довкілля
Примітка*: Усі довідки повинні бути датовані не раніше дати публікації оголошення

Учасник, тендерна пропозиція якого за результатами оцінки тендерних пропозицій
визначена найбільш економічно вигідною, протягом одного робочого дня після проведення
електронного аукціону / відхилення попередньої найбільш економічно вигідної тендерної
пропозиції надає Замовнику цінову пропозицію (додаток 5), приведену у відповідність до
суми пропозиції, яка склалася за результатами проведеного аукціону та розрахунок ціни
своєї остаточної пропозиції.
** Переможець торгів у строк, що не перевищує п’яти днів з дати оприлюднення на вебпорталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен
надати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав визначених в ст.
17 Закону.
На інформації наданої в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої
особи учасника та завіреної печаткою (у разі наявності) учасника має бути зазначено
дату формування інформації та її вихідний номер;
Всі документи та інформація, що подаються в складі тендерної пропозиції,
завантажуються в форматі .pdf (електронні копії, скановані з оригіналу документу або
нотаріально засвідченої копії документу, або копії документу, засвідченої Учасником
належним чином (такої, що містить підпис уповноваженої особи Учасника та відбиток
печатки Учасника, якщо Учасник здійснює свою діяльність з використанням печатки
та не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним
законодавством).
Документи та інформація, що не передбачені законодавством для учасників –
фізичних осіб, у т.ч. фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі пропозиції.
У такому випадку учасником подається довідка в довільній формі з обґрунтуванням, на
якій підставі даний документ не може бути подано.
За достовірність наданих документів відповідальність безпосередньо несе Учасник.
Учасники закупівлі – нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів,
передбачених у даному додатку документації подають у складі своєї пропозиції,
документи передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.

ДОДАТОК 2
НАЯВНІСТЬ ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
№
з/п

Найменування
техніки

Кількість, рік
випуску

Власний або
орендований

Адреса
місця реєстрації /
фактичне
місцезнаходження

* у разі оренди техніки, надаються копії договорів оренди на техніку вказану учасником у
таблиці
Підпис уповноваженої особи учасника
М.П.

_____________________

ДОДАТОК 3
НАЯВНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ВІДПОВІДНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ,
ЯКІ МАЮТЬ НЕОБХІДНІ ЗНАННЯ ТА ДОСВІД
Дійсною довідкою учасник (найменування учасника) підтверджує наявність
працівників відповідної кваліфікації для виконання послуг 77310000-6 Послуги з
озеленення територій та утримання зелених насаджень (послуги з озеленення міста улаштування газонів, догляд за деревами та кущами, їх полив і розрідження в м.
Українка), а саме:
№ з/п

Посада

Підпис уповноваженої особи учасника
М.П.

Фактична кількість осіб

_____________________

ДОДАТОК 4
НАЯВНІСТЬ ДОКУМЕНТАЛЬНО ПІДТВЕРДЖЕНОГО ДОСВІДУ ВИКОНАННЯ
АНАЛОГІЧНИХ ДОГОВОРІВ
№
з/п

Замовник, адреса, телефон, ПІБ
керівника

Підпис уповноваженої особи учасника
М.П.

№, дата
укладення
та
вартість
договору
(грн.)

Предмет
договору

_____________________

Строк
виконання робіт

ДОДАТОК 5
Форма „Тендерна пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.
Учасник не повинен відступати від даної форми.
ФОРМА "ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ"
(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку (у разі наявності))
Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на
закупівлю послуг 77310000-6 Послуги з озеленення територій та утримання зелених
насаджень (послуги з озеленення міста - улаштування газонів, догляд за деревами та
кущами, їх полив і розрідження в м. Українка), згідно з технічним завданням Замовника
торгів.
Вивчивши тендерну документацію завдання (надалі ТЗ), до предмету закупівлі, ми маємо
можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених
у тендерній пропозиції на загальну суму __________________________
___________________________________________________________________грн.(з ПДВ).
(суму зазначити цифрами та прописом)
1. До визнання нас переможцем та прийняття Вами рішення про намір укласти із нами
договір, Ваша тендерна документація разом з нашою тендерною пропозицією (за умови її
відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша
пропозиція буде визнана найбільш економічно вигідною та Ви приймете рішення про намір
укласти договір, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені
Договором.
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 кал. днів з дня
розкриття тендерних пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою
для нас і Ви можете прийняти рішення про намір укласти договір у будь-який час до
закінчення зазначеного терміну.
3. Якщо ми будемо визнані переможцем за результатами оцінки та розгляду нашої пропозиції
та Ви приймете рішення про намір укласти договір, ми зобов'язуємося підписати Договір, на
умовах, зазначених у тендерній документації, із Замовником не раніше ніж через 10 днів з
дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення
про намір укласти договір але не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про
намір укласти договір.
4. Строк надання послуг _________________ місяців.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою*.
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним
законодавством.

ДОДАТОК 6
ДОГОВІР № ________
м. Українка

____ ________ 2019 року

Виконавчий комітет Української міської ради, в особі секретаря Української міської ради
___________________________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» (далі – Замовник), з однієї сторони і ,_______________ в
особі____________ , що діє на підставі Статуту, (далі - Учасник), з іншої сторони, разом Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):
I. Предмет договору
1.1. Учасник зобов'язується у 2019 році надати Замовникові послуги, зазначені в п. 1.2.
Договору, а Замовник - прийняти і оплатити такі послуги.
1.2. Найменування (номенклатура, асортимент) послуг, виконуваних за цим Договором: ДК
за ДК 021:2015 – 77310000-6 Послуги з озеленення територій та утримання зелених
насаджень (послуги з озеленення міста - улаштування газонів, догляд за деревами та
кущами, їх полив і розрідження в м. Українка).
Кількість послуг або кількісні характеристики виконуваних за цим Договором): відповідно
до додатку до договору.
1.3. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування
видатків.
II. Якість послуг
2.1. Учасник повинен надати Замовнику послуги, якість яких відповідає умовам, що
звичайно ставляться до послуг відповідного характеру та вимогам Закону України «Про
благоустрій населених пунктів».
III. Ціна договору
3.1. Ціна цього Договору становить _____ грн. (цифрами та прописом)
3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін залежно від
реального фінансування видатків.
IV. Порядок здійснення оплати
4.1. Розрахунок проводиться Замовником
шляхом списання
коштів з єдиного
казначейського рахунку після підписання Сторонами акту виконання наданих послуг.
4.2 Розрахунок за надані послуги здійснюється на підставі ст.49 Бюджетного кодексу
України.
4.3. До рахунку додаються: - акт виконання наданних послуг, дефектний акт.
V. Надання послуг
5.1. Строк надання послуг: березень-грудень 2019 р.
5.2. Місце надання послуг: м. Українка, Київської обл., Обухівського р-ну.
VI. Права та обов'язки сторін
6.1. Замовник зобов'язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі проводити оплату Учаснику за виконані послуги;
6.1.2. Приймати надані послуги згідно акту наданих послуг, якщо такі виконані без
зауважень;
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником,
повідомивши про це його у строк не пізніше, ніж 48 годин до розірвання цього Договору;
Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі надання послуг та загальну вартість цього Договору
залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні
зміни до цього Договору;
6.2.4. Повернути рахунок або акт наданих послуг Учаснику без здійснення оплати у разі
неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.3 розділу IV цього Договору
(відсутність печатки, підписів тощо);
6.3. Учасник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити надання послуг у строки, встановлені цим Договором;
6.3.2. Забезпечити надання послуг якість яких відповідає умовам, установленим розділом II
цього Договору;
6.4. Учасник має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;
6.4.2. У разі невиконання зобов'язань Замовником достроково розірвати цей Договір,
повідомивши про це Замовника у строк не пізніше, ніж 48 годин до розірвання цього
Договору.
VII. Відповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони
несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством.
7.2. У разі невиконання або неналежного виконання Учасником своїх зобов’язань за
Договором
штрафні санкції застосовуються у розмірі визначеному у статті 231
Господарського кодексу України.
7.3. Затримка чи відсутність фінансування зареєстрованих фінансових зобов’язань Замовника
не вважається порушенням порядку проведення розрахунків, та штрафні санкції в такому
випадку до Замовника не застосовуються.
7.4. Сторона, яка порушила своє зобов’язання за Договором або установлені вимоги щодо
здійснення господарської діяльності, повинна відшкодувати завдані цим збитки.
7.5. Сплата штрафних санкцій та збитків не звільняє сторону від виконання прийнятих на
себе зобов’язань по Договору.
VIII. Обставини непереборної сили
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання
зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не
існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа,
стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин
непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 днів з моменту їх виникнення
повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи,
які видаються уповноваженими органами .
8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 20 днів,
кожна із Сторін в установленному порядку має право розірвати 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 (розбіжності) вирішуються у судовому
порядку.
X. Строк дії договору
10.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня
2019 року (включно), але в будь-якому разі до повного виконання сторонами взятих на себе
зобов’язань.
10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову
юридичну силу.

10.3. Дія цього Договору може продовжуватися на строк , достатній для проведення
процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20% суми
визначеної цим Договором, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.
XI. Інші умови
11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі
пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору,
тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору,
регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства,
а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі
принципів добросовісності, розумності та справедливості.
11.2 Відповідно до вимог ст.36 Закону України “Про публічні закупівлі ”, умови цього
договору не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону
(у тому числі за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції
учасника у разі застосування переговорної процедури та не повинні змінюватися після
підписання договору про закупівлю до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі,
крім випадків:
11.2.1 Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків
замовника.
11.2.2 Зміни ціни за одиницю товару не більш ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни
такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми,
визначеної в договорі.
11.2.3 Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до
збільшення суми, визначеної в договорі.
11.2.4 Продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару,
виконання робіт, надання послуг 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.
11.2.5 Узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів,
робіт і послуг).
11.2.6 Зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких
ставок.
11.2.7 Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу
споживчих цін, зміни біржових котирувань, курсу іноземної валюти або показників Platts в
такому порядку: початкова сума договору множиться на відповідний коефіцієнт (індекс)
залежно від зміни такого курсу або таких показників; зміни регульованих цін (тарифів) і
нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю — на підставі рішень відповідних
установчих органів згідно законодавства.
11.2.8 Зміни умов у зв’язку із застосуванням положень ч.5 ст.36 Договору ”Про публічні
закупівлі”
11.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування,
попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості
Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу,
але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
11.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому
Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу
Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним
несприятливих наслідків.
11.5. Керуючись законом України “Про захист персональних даних” Сторони розуміють, що
вся інформація про їх представника, яка міститься в даному договорі є персональними
даними, тобто даними, які використовуються для ідентифікації того представника.
Представник однієї сторони, погоджується з тим, що такі дані зберігаються і у іншої сторони
для подальшого використання відповідно до чинного законодавства України та для реалізації
ділових відносин між сторонами. Підпис на цьому документі представників сторін означає

однозначну згоду з вищевикладеним і підтвердженням того, що Представник ознайомлений
зі змістом ст.8 Закону України “Про захист персональних даних”.
XII. Додатки до договору
Невід'ємною частиною цього Договору є:
- зведений кошторис;
- технічні,якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі;
- локальний кошторис (економічний розрахунок).
XIII. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін
Замовник
Виконавчий комітет Української міської
ради
08720, Київська обл., Обухівський р-н,
м.Українка,пл.Шевченка,1
р/р 35426125030861
в ДКСУ у м.Київ
МФО 820172
КОД ЄДРПОУ 24884653

Учасник

Секретар Української міської ради
_______________
М.П.

________________
М.П.

ДОДАТОК 7
Технічні , якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі: ДК 021:201577310000-6 Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень
(послуги з озеленення міста - улаштування газонів, догляд за деревами та кущами, їх
полив і розрідження в м. Українка)
І. Посадка дерев та кущів.
Заготовлення стандартних саджанців дерев з оголеною кореневою системою вручну без
упакування – 170 шт.
Заготовка стандартних саджанців кущів з оголеною кореневою системою вручну без
упакування – 2000 шт.
Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою
системою з додаванням рослинної землі до 50% – 170 шт.
Підготовка вручну стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи з додаванням
рослинної землі до 50% – 2000 шт.
Садіння кущів-саджанців у групи – 2000 шт.
Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою – 170 шт.
ІІ. Улаштування газонів звичайних.
Посів газонів звичайних вручну – 3 500 кв.м.
Викошування суцільних газонів газонокосарками – 235300 кв.м.
Механізоване викошування трави – 336800 кв.м.
Скошування трави малогабаритним трактором для косіння трави-1058570 кв.м
ІІІ. Догляд за деревами та кущами.
Догляд за саджанцями дерев – 170 шт.

Догляд за саджанцями кущів –2000 шт.
Обрізування не колючих одиночних кущів діаметром до 1м. – 15100 шт.
Обрізування гілок м’яких порід дерев – 2642 дерев.
Полив зелених насаджень (дерев, кущів, квітників загальноміських та
прибудинкових
клумб) зі шлангу поливально-мийних машин – 10199 куб. м.
Прополювання і розпушування ямок або рівчаків – 12 000 кв. м.
Видалення сухих сучків на деревах, діаметр стовбура-240-320мм -140 дерев
Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев м’яких листяних порід частинами,
діаметр стовбура до 20 см. – 165 куб. м. деревини стовбура
Формувальне обрізування дерев висотою більше 5 м. –313 дерев
Вирізання порослі дерев вручну – 12400 дерев.
Зняття омели з дерев (з кількістю гілок на дереві від 16 до 20 шт.) – 145 дерев.
IV. Наявність механізмів та транспортних засобів ( власних або орендованих) в м.
Українка, в т.ч. поливально-мийних машин, автовишки, косарок, інструментів для садіння
та обробки лунок дерев та кущів протягом періоду виконання робіт та іншого інвентарю,
інших механізмів.
V. Визначити місце заповнення водою поливально-мийної машини (пункт заповнення
водою).
VI. Режим роботи в літній період з 4: 00 год. ранку для поливання лунок, дерев, клумб по
місту.
VII. Після закінчення весняно-літнього періоду передати висаджені дерева і кущі по акту
Замовнику з вказаними адресами, які були висаджені в даний період і за якими був
проведений догляд.
VIII. Укорінення та приживання кущів та дерев має становити не менш як 90 % від
кількості, яка була висаджена протягом цього періоду.
ІX. Саджанці дерев, кущів, травосуміш є матеріалом Замовника.
X. У вартість послуг включаються всі податки та збори та всі інші супутні витрати
пов’язані з наданням послуг.
XI. В разі залучення до виконання послуг працівників, що проживають за межами
Української міської ради, включити до розрахунку послуг витрати пов’язані із
перевезенням працівників до місця виконання послуг, або витрати пов’язані із виплатою
витрат на відрядження працівників до місця виконання послуг.
ХІІ. Вживати необхідних дій щодо ліквідації аварійної та надзвичайної ситуацій. У разі
потреби , забезпечити цілодобове видалення аварійних дерев.
Виконавець має приступити до виконання робіт протягом 45 хвилин з часу виникнення
ситуації та забезпечити своєчасне проведення комплексу послуг з озеленення об’єктів
благоустрою, у тому числі у вихідні, передсвяткові та святкові дні.
XІІІ. Загальна вартість тендерної пропозиції вказується з урахуванням витрат на
транспортування, сплати всіх необхідних податків і зборів (обов’язкових платежів) у
гривнях.
XІV. Учасник гарантує захист довкілля та природного середовища в процесі своєї
діяльності.
XV. У вартість послуг повинно бути включено придбання інструментів, спецодягу,
взуття, МШП , які необхідні для забезпечення виконання послуг.
XVI. Учасник зобов’язаний включити у вартість послуг витрати на ремонт та технічне
обслуговування автотранспорту для забезпечення відповідності його технічному стану,
необхідному для виконання послуг.

ДОДАТОК 2

Виконавчий комітет Української міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням тендерного комітету
протокол № 8
від „ 25 ” січня 2019 року
Заступник голови тендерного
комітету
_______________ Ніколаєва І.Б.
М.П.

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
для підготовки тендерної пропозиції на закупівлю послуг:
за ДК 021:2015-90610000-6
Послуги з прибирання та підмітання вулиць (прибирання території міста
вручну двірниками)
Процедура закупівлі: відкриті торги з публікацією англійською мовою

м. Українка
2019 рік

№
з/п
1

1. Загальні положення
2

3

Терміни, які
вживаються в
тендерній документації
2 Інформація про
замовника торгів
2.1 повне найменування

Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону
України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон). Терміни
вживаються у значенні, наведеному в Законі

2.2 місцезнаходження

Київська обл., Обухівський р-н, м. Українка, пл. Шевченка,1,
08720
Ніколаєва Ірина Борисівна, заступник голови тендерного
комітету, головний бухгалтер, Київська обл., Обухівський р-н, м.
Українка, пл. Шевченка,1, 08720, тел/факс (04572) 7-49-05,
Valenta2009@ukr.net

1

2.3 посадова особа
замовника,
уповноважена
здійснювати зв'язок з
учасниками
3 Процедура закупівлі
Інформація про
предмет закупівлі
4.1 назва предмета
закупівлі

Виконавчий комітет Української міської ради

відкриті торги з публікацією англійською мовою

4

4.2 опис окремої частини
(частин) предмета
закупівлі (лота), щодо
якої можуть бути
подані тендерні
пропозиції
4.3 місце, кількість, обсяг
поставки товарів
(надання послуг,
виконання робіт)
4.4 строк поставки товарів
(надання послуг,
виконання робіт)
5 Недискримінація
учасників
6

7

Інформація про
валюту, у якій повинно
бути розраховано та
зазначено ціну
тендерної пропозиції
Інформація про мову
(мови), якою (якими)
повинно бути складено
тендерні пропозиції

ДК 021:2015 90610000-6 Послуги з прибирання та підмітання
вулиць (прибирання території міста вручну двірниками)
Street-cleaning and sweeping services (manual cleaning of the city by
janitors)
Не передбачено

Київська обл., Обухівський р-н, м. Українка.
Обсяги послуг наведено в Додатку № 7

березень - грудень 2019 року

вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та
організаційно-правових форм беруть участь у процедурах
закупівель на рівних умовах
валютою тендерної пропозиції є гривня;

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що
готуються замовником, викладаються українською мовою.
Тендерна пропозиція та усі документи, що мають відношення до
неї, складаються українською мовою.

У разі надання документів іншою мовою, вони повинні мати
офіційний автентичний переклад на українську мову.
Переклад повинен бути посвідчений підписом перекладача та
печаткою учасника торгів або посвідчений нотаріально (на
розсуд учасника).
Визначальним є текст викладений українською мовою.
2. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації
Процедура надання
фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за десять днів
роз’яснень щодо
до закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися
тендерної документації через електронну систему закупівель до замовника за
роз’ясненнями щодо тендерної документації. Усі звернення за
роз’ясненнями автоматично оприлюднюються в електронній
системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до
замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня
їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та
оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу
відповідно до статті 10 Закону;
у разі несвоєчасного надання або ненадання замовником
роз’яснень щодо змісту тендерної документації строк подання
тендерних пропозицій автоматично продовжується електронною
системою не менше як на сім днів
2 Унесення змін до
замовник має право з власної ініціативи чи за результатами
тендерної документації звернень або на підставі рішення органу оскарження внести
зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до
тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій
продовжується в електронній системі закупівель таким чином,
щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до
закінчення строку подання тендерних пропозицій залишалося не
менше ніж сім днів;
зміни, що вносяться замовником до тендерної документації,
розміщуються та відображаються в електронній системі
закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації
додатково до початкової редакції тендерної документації.
Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому
документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Положення
тендерної
документації,
до
яких
уносяться
зміни,
відображаються у вигляді закреслених даних та повинні бути
доступними для перегляду після внесення змін до тендерної
документації;
зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до
статті 10 Закону
3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції

1

1 Зміст і спосіб подання тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом
тендерної пропозиції заповнення електронних форм з окремими полями, у яких
зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх
установлення замовником), та завантаження файлів з:
- інформацією та документами, що підтверджують відповідність
учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам замовник
за переліком та формою згідно з Додатком 1;
- інформацією щодо відповідності учасника вимогам,
визначеним у статті 17 Закону;
- інформацією та документами про підтвердження відповідності
тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та
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іншим вимогам щодо предмету закупівлі.;
- документами, що підтверджують повноваження посадової
особи або представника учасника процедури закупівлі щодо
підпису документів тендерної пропозиції, а також повноваження
щодо підпису договору про закупівлю за цією процедурою, у разі
визнання учасника переможцем торгів, (підтверджуються одним
з наступних документів:
випискою з протоколу засновників, наказом про призначення,
довіреністю, або дорученням, або іншим документом, що
підтверджує повноваження посадової особи учасника або
представника учасника на підписання документів тендерної
пропозиції та договору про закупівлю за цією процедурою, у разі
визнання учасника переможцем торгів)
- документом, що підтверджує надання учасником забезпечення
тендерної пропозиції (якщо таке забезпечення передбачено
оголошенням про проведення процедури закупівлі);
Всі документи та інформація, що подаються в складі тендерної
пропозиції, завантажуються в форматі .pdf (електронні копії,
скановані з оригіналу документу або нотаріально засвідченої
копії документу, або копії документу, засвідченої Учасником
належним чином (такої, що містить підпис уповноваженої особи
Учасника та відбиток печатки Учасника, якщо Учасник здійснює
свою діяльність з використанням печатки).
Документи, що підтверджують відповідність учасника
кваліфікаційним критеріям та документи, що містять технічній
опис предмета закупівлі, подаються (завантажуються) в
окремому електронному файлі.
Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що
пов'язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають
на зміст пропозиції, а саме: відсутність нумерації сторінок,
підписів, печаток на окремих документах. Технічні помилки
будуть сприйматися Замовником, як формальні (несуттєві) в разі,
якщо такі помилки не призводять до значного спотворення
інформації, допущенної очевидно не навмисно та не з метою
надання недостовірної інформації та при умові, що при
комплексному розгляді документів (інформації) можливо
встановити інформацію яка відповідає дійсності та встановити,
що така помилка не навмисна.
Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну
пропозицію.
Не вимагається

Забезпечення
тендерної пропозиції
Умови повернення чи Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається
неповернення
забезпечення тендерної
пропозиції
Строк, протягом якого Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів.
тендерні пропозиції є До закінчення цього строку замовник має право вимагати від
дійсними
учасників продовження строку дії тендерних пропозицій;
учасник має право:
відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним
забезпечення тендерної пропозиції;
погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним
тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної
пропозиції
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Кваліфікаційні критерії замовник установлює один або декілька кваліфікаційних
до учасників та
критеріїв відповідно до статті 16 Закону згідно з Додатком 1;
вимоги, установлені
замовник зазначає вимоги, установлені статтею 17 Закону, та
статтею 17 Закону
інформацію про спосіб підтвердження відповідності учасників
установленим вимогам згідно із законодавством згідно з
Додатком 1
*Документи, що не передбачені законодавством для учасників фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не
подаються ними у складі пропозиції.
Інформація про
Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі
технічні, якісні та
тендерних пропозицій інформацію та документи, які
кількісні
підтверджують відповідність тендерної пропозиції Учасника
характеристики
технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета
предмета закупівлі
закупівлі.
Технічні, кількісні та якісні характеристики предмета закупівлі
згідно Додатку 7.
Учасник повинен застосовувати заходи із захисту довкілля при
наданні послуг та підтверджують вжиття заходів із захисту
довкілля гарантійним листом довільної форми за підписом
уповноваженої посадової особи учасника.
Інформація про
не передбачено, так як дана закупівля послуга
субпідрядника (у
випадку закупівлі
робіт)
Унесення змін або
учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну
відкликання тендерної пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого
пропозиції учасником забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про
відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо їх
отримано електронною системою закупівель до закінчення
строку подання тендерних пропозицій
4. Подання та розкриття тендерної пропозиції
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Кінцевий строк
подання тендерної
пропозиції
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Дата та час розкриття
тендерної пропозиції

кінцевий строк подання тендерних пропозицій 24.02.2019 року
21 годин 00 хвилин;
отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до
реєстру;
електронна система закупівель автоматично формує та надсилає
повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із
зазначенням дати та часу;
тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель
після закінчення строку подання, не приймаються та
автоматично повертаються учасникам, які їх подали
У день і час закінчення строку подання тендерних пропозицій,
зазначених в оголошенні про проведення процедури закупівлі,
електронною системою закупівель автоматично розкривається
частина тендерної пропозиції з інформацією та документами, що
підтверджують
відповідність
учасника
кваліфікаційним
критеріям, та інформацією і документами, що містять технічний
опис предмета закупівлі.
Дата і час розкриття тендерних пропозицій визначаються
електронною
системою
закупівель
автоматично
та
зазначаються в оголошенні про проведення процедури
відкритих торгів
У разі якщо оголошення про проведення процедури закупівлі

оприлюднюється відповідно до положень частини четвертої
статті 10 Закону у день і час закінчення строку подання
тендерних пропозицій, зазначених в оголошенні про
проведення процедури закупівлі, електронною системою
закупівель автоматично розкривається частина тендерної
пропозиції з інформацією та документами, що підтверджують
відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та
інформацією і документами, що містять технічний опис
предмета закупівлі.
Під час розкриття тендерних пропозицій автоматично
розкривається вся інформація, зазначена в пропозиціях
учасників, та формується перелік учасників у порядку від
найнижчої до найвищої запропонованої ними ціни/приведеної
ціни. Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано
визначена учасником конфіденційною. Конфіденційною не
може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші
критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та
документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним
критеріям відповідно до статті 16 і вимогам, установленим
статтею 17 Закону.
Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та
оприлюднюється електронною системою закупівель автоматично
в день розкриття пропозицій за формою, установленою
Уповноваженим органом.
5. Оцінка тендерної пропозиції
1

2

Перелік критеріїв та
Оцінка тендерних пропозицій проводиться електронною
методика оцінки
системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики
тендерної пропозиції із оцінки, зазначених замовником у тендерній документації та
зазначенням питомої шляхом застосування електронного аукціону;
ваги критерію
Відповідно до частини першої статті 28 Закону оцінка
тендерних пропозицій здійснюється на основі єдиного критерію
– ціна, з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ).
За результатами розгляду складається протокол розгляду
тендерних пропозицій за формою, встановленою Уповноваженим
органом, та оприлюднюється замовником на веб-порталі
Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.
Після оприлюднення замовником протоколу розгляду тендерних
пропозицій електронною системою закупівель автоматично
розсилаються повідомлення всім учасникам тендеру та
оприлюднюється перелік учасників, тендерні пропозиції яких не
відхилені згідно з цим Законом.
Оцінка проводиться лише тих тендерних пропозицій, що не були
відхилені згідно із Законом.
Інформація про ціну та перелік усіх цін пропозицій, розміщений
у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення
найменувань та інформації про учасників, автоматично
розкривається в електронній системі закупівель до початку
проведення електронного аукціону.
Найбільш економічно вигідною є та пропозиція, ціна якої після
проведення електронного аукціону є найнижчою.
Інша інформація
Дата і час проведення електронного аукціону визначаються
електронною системою автоматично, але не раніше ніж через
п'ять днів після оприлюднення протоколу розгляду тендерних
пропозицій.

Електронний аукціон полягає в повторювальному процесі
пониження цін, що проводиться у три етапи в інтерактивному
режимі реального часу.
Для проведення електронного аукціону ціни / приведені ціни всіх
пропозицій розташовуються в електронній системі закупівель у
порядку від найвищої до найнижчої без зазначення найменувань
учасників. Стартовою ціною визначається найвища ціна /
приведена ціна. Перед початком кожного наступного етапу
аукціону визначається нова стартова ціна за результатами
попереднього етапу аукціону.
У разі якщо учасники подали пропозиції з однаковим значенням
ціни/приведеної ціни, першим в електронному аукціоні
пониження ціни буде здійснювати учасник, який подав свою
пропозицію пізніше, ніж інші учасники з аналогічним значенням
ціни пропозиції.
Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз
понизити ціну / приведену ціну своєї пропозиції не менше ніж на
один крок від своєї попередньої ціни / приведеної ціни.
Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного
аукціону зазначений в оголошенні про проведення процедури
закупівель.
Протягом кожного етапу електронного аукціону всім учасникам
забезпечується доступ до перебігу аукціону, зокрема до
інформації стосовно місця розташування їх цін або приведених
цін в електронній системі закупівель від найвищого до
найнижчого на кожному етапі проведення аукціону та інформації
про кількість учасників на даному етапі електронного аукціону
без зазначення їх найменування.
Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко
визначені. До тендерної пропозиції надається розрахунок
вартості послуг (економічний розрахунок або калькуляція)
Особа, що виявила намір взяти участь у торгах відповідає за
одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів та інших
документів, пов’язаних із поданням тендерної пропозиції, та
самостійно несе всі витрати на їх отримання.
Витрати особи, що виявили намір взяти участь у закупівлі,
пов'язані з підготовкою та поданням тендерної пропозиції не
відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи
визнання торгів такими, що не відбулися).
До розрахунку ціни тендерної пропозиції не включаються
будь-які витрати, понесені учасником в зв'язку з участю у торгах.
Замовник приймає рішення про відмову Учасникові в участі у
процедурі закупівлі у випадках, передбачених статтею 17 Закону.
Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко
визначені.
Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст
тендерної пропозиції учасника. При здійсненні публічних
закупівель відповідно до Закону України "Про публічні
закупівлі" замовник враховує вимоги Закону України "Про
санкції", зокрема в частині заборони здійснення публічних
закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів
іноземної держави державної форми власності та юридичних
осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності
іноземної держави, а також публічних закупівель у інших
суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт,
послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано
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санкції згідно Закону України "Про санкції".
У разі виникнення у учасників процедури закупівлі питань, що
не висвітлені в тендерній документації, то при вирішенні
останніх тендерний комітет та учасники процедури закупівлі
керуються чинними нормативно-правовими актами України.
За підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи
використання підроблених документів, печаток, штампів,
учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно статті
358 Кримінального Кодексу України.
Інші умови тендерної документації:
Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій, та
повинні дотримуватись норм чинного законодавства України, в
тому числі:
• Закону України "Про санкції" від 14.08.2014р. № 1644-VII;
• Закону України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення» від 14.10.2014р. № 1702-VII;
• Указу Президента України від 16 вересня 2015р. №549/2015;
• рішення РНБО України від 28 квітня 2017 року "Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій)"
Спосіб надання документів (інформації) переможцем:
Зважаючи на принцип відкритості та прозорості на всіх стадіях
закупівель, щодо надання документів в електронній формі,
відповідно до статті 14 переможець надає Замовнику документи
(інформацію), зазначені в Додатку 1 до тендерної документації
шляхом завантаження таких документів (інформації) через
електронну систему закупівель та поштою (або особисто особі
Замовника) за адресою, зазначеною в цій тендерній
документації.
Відхилення тендерних тендерна пропозиція відхиляється замовником у разі якщо
пропозицій
учасник:
- не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим
статтею 16 Закону;
- не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке
забезпечення вимагалося замовником;
переможець:
- відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно
до вимог тендерної документації або укладення договору про
закупівлю;
- не надав документи, що підтверджують відсутність підстав,
передбачених статтею 17 Закону;
- наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині сьомій статті 28
Закону;
- тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної
документації;
інформація про відхилення тендерної пропозиції протягом
одного дня з дня прийняття рішення оприлюднюється в
електронній системі закупівель та автоматично надсилається
учаснику/переможцю, тендерна пропозиція якого відхилена
через електронну систему закупівель
6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю

1

Відміна замовником
торгів чи визнання їх
такими, що не
відбулися

2

Строк укладання
договору

3

Проект договору про
закупівлю

4

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

Замовник відміняє торги в разі:
- відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і
послуг;
- неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені
порушення законодавства з питань публічних закупівель;
- порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення
процедури закупівлі та повідомлення про намір укласти договір,
передбачених Законом;
- подання для участі в них менше двох тендерних пропозицій, а в
разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома
учасниками - менше трьох пропозицій;
- допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій, а в
разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома
учасниками - менше трьох пропозицій;
- відхилення всіх тендерних пропозицій згідно із Законом;
про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути
чітко визначено в тендерній документації;
Торги може бути відмінено частково (за лотом);
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у
разі:
- якщо ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції
перевищує суму, передбачену замовником на фінансування
закупівлі;
- якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок
непереборної сили;
- скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і
послуг;
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не
відбулися, оприлюднюється в електронній системі закупівель
замовником протягом одного дня з дня прийняття замовником
відповідного рішення та автоматично надсилається усім
учасникам електронною системою закупівель
замовник укладає договір про закупівлю з учасником, якого
визнано переможцем торгів, протягом строку дії його
пропозиції не пізніше ніж через двадцять днів з дня прийняття
рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до
вимог тендерної документації та пропозиції учасникапереможця;
з метою забезпечення права на оскарження рішень замовника
договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через
десять
днів
з
дати
оприлюднення на веб-порталі
Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір
про закупівлю
проект договору складається замовником з урахуванням
особливостей предмету закупівлі (Додаток №6);
разом з тендерною документацією замовником в окремому файлі
подається проект договору про закупівлю з обов’язковим
зазначенням змін його умов
Основні вимоги до договору про закупівлю
1. Договір про закупівлю укладається відповідно до норм
Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з
урахуванням особливостей, визначених Законом.
2. Учасник - переможець процедури закупівлі під час укладення
договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження

певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого
дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності
передбачено законодавством.
3. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від
змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому
числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі.
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) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у
разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що
зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в
договорі;
3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке
покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в
договорі;
4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань
щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг 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;
5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості
(обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів
пропорційно до змін таких ставок;
7) зміни встановленого згідно із законодавством органами
державної статистики індексу споживчих цін, зміни біржових
котирувань, курсу іноземної валюти або показників Platts в
такому порядку:
початкова сума договору множиться на
відповідний коефіцієнт (індекс) залежно від зміни такого курсу
або таких показників; зміни регульованих цін (тарифів) і
нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю — на
підставі рішень відповідних установчих органів згідно
законодавства;
8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини
шостої цієї статті.
4. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк,
достатній для проведення процедури закупівлі на початку
наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми,
визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо
видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.
Договір про закупівлю є нікчемним у разі:
його укладення з порушенням вимог частини четвертої статті 36
Закону;
його укладення в період оскарження процедури закупівлі
відповідно до статті 18 цього Закону;
його укладення з порушенням строків, передбачених частиною
другою статті 32 та абзацом восьмим частини третьої статті 35
цього Закону, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку
з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18
цього Закону.

5

Дії замовника при
відмові переможця
торгів підписати
договір про закупівлю

6

Забезпечення
виконання договору
про закупівлю

у разі відмови переможця торгів від підписання договору про
закупівлю відповідно до вимог тендерної документації замовник
відхиляє тендерну пропозицію цього учасника та визначає
переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції
яких ще не минув
Не вимагається
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ДОДАТОК 1
Перелік критеріїв, які висуваються з метою визначення відповідності Учасників
кваліфікаційним та іншим вимогам встановлених в тендерній документації
Документи, що надаються для підтвердження
відповідності Учасника кваліфікаційним
критеріям
ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі»
1
Наявність обладнання та матеріально- Довідка, складена згідно Додатку 2, що
технічної бази
підтверджує
наявність
обладнання
та
матеріально-технічної бази, необхідної для
виконання замовлення.
2
Наявність працівників відповідної Довідка, складена згідно Додатку 3, що
кваліфікації, які мають знання та підтверджує наявність у штаті працівників
досвід
відповідної
кваліфікації
для
виконання
замовлення.
3
Наявність
документального Довідка про досвід виконання аналогічних
підтвердженого досвіду виконання договорів, складена за формою згідно Додатку 4
аналогічних договорів
за власноручним підписом уповноваженої особи
Учасника та завірений печаткою з інформацією
про виконання аналогічних договорів(не менше
двох за останні три роки) за аналогічним
предметом закупівлі, який зазначено в даній
тендерній документації, з підтверджуючими
документами (копіями договорів).
4
Загальні вимоги до кваліфікаційних При
формуванні кваліфікаційної частини
критеріїв
тендерної пропозиції учасник керується діючим
законодавством України та країни реєстрації
учасника (для нерезидентів). У разі якщо
законодавством
не
передбачено
форму
документа, яку необхідно надати учаснику згідно
з умовами тендерної документації – учасник
повинен надати пояснювальну записку з цього
приводу і надати аналогічний документ,
передбачений діючим законодавством.
Учасник при формуванні тендерної пропозиції,
при виконанні умов договору, у разі його
укладення за результатами закупівлі, повинен
дотримуватись вимог чинного законодавства з
предмету закупівлі.
№
з/п

5

Кваліфікаційні критерії

Документи для підтвердження відповідності пропозиції учасника іншим вимогам
Замовника:
Правомочність на укладення договору Копія документу, що підтверджує повноваження
про закупівлю
особи, яка підписує договори (Протокол та/або
Довіреність та/або Наказ, тощо)
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Документи для юридичних (фізичних) осіб на підтвердження відповідності пропозиції
вимогам визначеним в ст.17 Закону:
Переможець торгів на
Учасник на виконання
виконання вимоги 17
Вимоги статті 17
вимоги статті 17 повинен
повинен надати таку
надати таку інформацію:
інформацію:
6 Відомості про
інформація в довільній формі
інформація в довільній формі
юридичну особу, яка є
за власноручним підписом
за власноручним підписом
учасником, внесено до
уповноваженої особи
уповноваженої особи
Єдиного державного
учасника та завірена печаткою переможця та завірена
реєстру осіб, які вчинили (у разі наявності) про те, що
печаткою (у разі наявності)
корупційні або пов’язані відомості про юридичну
про те, що відомості про
з корупцією
особу, яка є учасником не
юридичну особу, яка є
вносились до Єдиного
переможцем не вносились до
(пункт 2 ч. 1 ст. 17
державного реєстру осіб, які
Єдиного державного реєстру
Закону)
вчинили корупційні або
осіб, які вчинили корупційні
пов’язані з корупцією
або пов’язані з корупцією
правопорушення;
правопорушення; **
7 Службову (посадову)
Інформація в довільній формі Замовник самостійно перевіряє
особу учасника, яку
за власноручним підписом інформацію, що міститься у
уповноважено учасником уповноваженої
особи відкритому реєстрі, а також
представляти його
учасника та завірена печаткою для підтвердження зберігає її
інтереси під час
(у разі наявності) про те, що
проведення процедури
Службову (посадову) особу
закупівлі, фізичну особу, учасника, яку уповноважено
яка є учасником було
учасником представляти його
притягнуто, згідно із
інтереси під час проведення
законом, до
процедури закупівлі, не було
відповідальності за
притягнуто, згідно із законом,
вчинення у сфері
до
відповідальності
за
публічних закупівель
вчинення у сфері публічних
корупційного
закупівель
корупційного
правопорушення (пункт правопорушення.
3 ч. 1 ст. 17 Закону
8 Суб’єкт господарювання Інформація в довільній формі Інформація
у
вигляді
(учасник)
протягом за власноручним підписом гарантійного листа в довільній
останніх трьох років уповноваженої особи учасника формі
за
власноручним
притягувався
до та завірена печаткою (у разі підписом уповноваженої особи
відповідальності
за наявності)
переможця
та
завірена
порушення, передбачене
печаткою (у разі наявності) **
пунктом 4 частини другої
статті 6, пунктом 1 статті
50 Закону України "Про
захист
економічної
конкуренції", у вигляді
вчинення
антиконкурентних
узгоджених
дій,
що
стосуються спотворення
результатів
торгів
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9

(тендерів);
Фізична особа, яка є
учасником, була
засуджена за злочин,
учинений з корисливих
мотивів, судимість з якої
не знято або не погашено
у встановленому законом
порядку
(пункт 5 ч. 1 ст. 17
Закону)

Інформація в довільній формі
за власноручним підписом
учасника та завірена печаткою
(у разі наявності) про те, що
фізична
особа
не
була
засуджена за злочин, вчинений
з
корисливих
мотивів,
судимість з якої не знято або
не погашено у встановленому
законом порядку

10

Службова (посадова)
особа учасника, яка
підписала тендерну
пропозицію, була
засуджена за злочин,
вчинений з корисливих
мотивів, судимість з якої
не знято або не погашено
у встановленому законом
порядку
(пункт 6 ч. 1 ст. 17
Закону)

Інформація в довільній формі
за власноручним підписом
уповноваженої особи учасника
та завірена печаткою (у разі
наявності)
про
те,
що
службова (посадова) особа
учасника
яка
підписала
тендерну пропозицію, не була
засуджена за злочин, вчинений
з
корисливих
мотивів,
судимість з якої не знято або
не погашено у встановленому
законом порядку

11

Учасника
визнано
у
встановленому законом
порядку банкрутом та
відносно нього відкрито
ліквідаційну процедуру
(пункт 8 ч. 1 ст. 17
Закону)

Інформація в довільній формі
за власноручним підписом
уповноваженої особи учасника
та завірена печаткою (у разі
наявності) з підтвердженням
того, що учасника не визнано
в
установленому законом
порядку
банкрутом
та
відносно нього не відкрито
ліквідаційну процедуру

Оригінал або нотаріально
завірена копія документа (-ів)
Управління
інформаційноаналітичного
забезпечення
ГУМВС
України
з
інформацією про те, що
фізичну особу переможця до
кримінальної відповідальності
не притягують, засудженою (за
кримінальними справами) вона
не значиться та в розшуку не
перебуває.
Документ повинен бути не
більше
тридцятиденної
давнини
відносно
дати
оприлюдненого на веб-порталі
повідомлення
про
намір
укласти договір.**
Оригінал або нотаріально
завірена копія документа (-ів)
Управління
інформаційноаналітичного
забезпечення
ГУМВС
України
з
інформацією про те, що
службову (посадову) особу
переможця, яку уповноважено
учасником представляти його
інтереси під час проведення
процедури
закупівлі,
до
кримінальної відповідальності
не притягують, засудженою (за
кримінальними справами) вона
не значиться та в розшуку не
перебуває. Документ повинен
бути не більше тридцятиденної
давнини
відносно
дати
оприлюдненого на веб-порталі
акцепту повідомлення про
намір укласти договір.**
Замовник
самостійно
перевіряє інформацію, що
міститься
у
відкритому
реєстрі,
а
також
для
підтвердження зберігає її
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12

У
Єдиному
реєстрі
юридичних
осіб
та
фізичних
осібпідприємців
відсутня
інформація, передбачена
п. 9 частини другої статті
9 Закону України «Про
державну
реєстрацію
юридичних
осіб,
фізичних
осібпідприємців
та
громадських формувань»
(пункт 9 ч. 1 ст. 17
Закону)

13

Юридична особа, яка є
учасником,
має
антикорупційну
програму
чи
уповноваженого
з
реалізації
антикорупційної
програми, якщо вартість
закупівлі
товару
(товарів),
послуги
(послуг)
або
робіт
дорівнює або перевищує
20 мільйонів гривень
(пункт 10 ч. 1 ст. 17
Закону)

14

Учасник
має
заборгованість зі сплати
податків
і
зборів

Інформація в довільній формі
за власноручним підписом
уповноваженої
особи
учасника та завірена печаткою
(у
разі
наявності)
з
підтвердженням того, що у
Єдиному реєстрі юридичних
осіб
та
фізичних осібпідприємців
наявна
інформація, передбачена п. 9
частини другої статті 9 Закону
України
«Про
державну
реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань». В
разі якщо учасник не повинен
згідно законодавства подавати
вищенаведену
інформацію,
він надає інформацію в
довільній
формі
за
власноручним
підписом
уповноваженої
особи
учасника та завірена печаткою
(у разі наявності) в якій
зазначає законодавчі підстави
Інформація в довільній формі
за власноручним підписом
уповноваженої особи часника
та завірена печаткою (у разі
наявності) щодо наявності
антикорупційної програми та
уповноваженого з
антикорупційної програми
юридичної особи у випадку,
коли вони є обов’язковими
відповідно до Закону, або
інформація в довільній формі
про відсутність
антикорупційної програми та
уповноваженого з
антикорупційної програми
юридичної особи у випадку,
коли вони не є обов’язковими
відповідно до закону.
Інформація в довільній формі
за власноручним підписом
уповноваженої
особи

Замовник
самостійно
перевіряє інформацію, що
міститься
у
відкритому
реєстрі,
а
також
для
підтвердження зберігає

Не вимагається замовником

Оригінал або нотаріально
завірена копія довідки про
відсутність заборгованості з
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(обов’язкових платежів) учасника та завірена печаткою
(пункт 2 ч. 2 ст. 17 (у разі наявності) про те, що
Закону)
учасник
або
учасник
попередньої кваліфікації не
має заборгованості зі сплати
податків
і
зборів
(обов’язкових платежів).

податків і зборів (обов’язкових
платежів), видана відповідним
органом Державної фіскальної
служби, що діє станом на дату
подання
документа,або
інформація, видана органами
Державної фіскальної служби,
про
наявність
такої
заборгованості.**

Інші документи
15 Довідка, складена у довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи
Учасника та завірена печаткою (за наявності), яка містить відомості про підприємство:
а) реквізити (місцезнаходження, телефон, факс, телефон для контактів);
б) керівництво (посада, прізвище, ім’я, по батькові);
в) інформація про реквізити банківського рахунку, за якими буде здійснюватися оплата за
договором в разі акцепту;
16 Копія Статуту або іншого установчого документу зі змінами (у разі наявності).
17 Копію витягу з реєстру платників єдиного податку (для платників єдиного податку).
Копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або витягу з реєстру
платників податку (для платників ПДВ).
18 Інформація яка підтверджує відповідність тендерної пропозиції учасника технічним,
якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим у тендерній
документації. Дана інформація повинна відповідати технічним вимогам замовника
встановленим в Додатку 7 тендерной документації
19 Форма «Тендернаа пропозиція» подається згідно Додатку 5.
20 Проект договору про закупівлю (Додаток 6). Подається Учасником у складі тендерної
пропозиції з власноручним підписом уповноваженої посадової особи учасника процедури
закупівлі, а також з відбитком печатки (за наявності)
21 Інформація про застосування заходів із захисту довкілля
Примітка*: Усі довідки повинні бути датовані не раніше дати публікації оголошення

Учасник, тендерна пропозиція якого за результатами оцінки тендерних
пропозицій визначена найбільш економічно вигідною, протягом одного робочого дня
після проведення електронного аукціону / відхилення попередньої найбільш
економічно вигідної тендерної пропозиції надає Замовнику цінову пропозицію
(додаток 5), приведену у відповідність до суми пропозиції, яка склалася за
результатами проведеного аукціону та розрахунок ціни своєї остаточної
пропозиції.
** Переможець торгів у строк, що не перевищує п’яти днів з дати оприлюднення
на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір,
повинен надати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав
визначених в ст. 17 Закону.
На інформації наданої в довільній формі за власноручним підписом
уповноваженої особи учасника та завіреної печаткою (у разі наявності) учасника
має бути зазначено дату формування інформації та її вихідний номер;
Всі документи та інформація, що подаються в складі тендерної пропозиції,
завантажуються в форматі .pdf (електронні копії, скановані з оригіналу документу
або нотаріально засвідченої копії документу, або копії документу, засвідченої
Учасником належним чином (такої, що містить підпис уповноваженої особи
Учасника та відбиток печатки Учасника, якщо Учасник здійснює свою діяльність
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з використанням печатки та не стосується учасників, які здійснюють діяльність
без печатки згідно з чинним законодавством).
Документи та інформація, що не передбачені законодавством для учасників –
фізичних осіб, у т.ч. фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі
пропозиції. У такому випадку учасником подається довідка в довільній формі з
обґрунтуванням, на якій підставі даний документ не може бути подано.
За достовірність наданих документів відповідальність безпосередньо несе Учасник.
Учасники закупівлі – нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів,
передбачених у даному додатку документації подають у складі своєї пропозиції,
документи передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.
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ДОДАТОК 2
НАЯВНІСТЬ ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
№
з/п

Найменування
техніки

Кількість, рік
випуску

Власний або
орендований

Адреса
місця реєстрації /
фактичне
місцезнаходження

* у разі оренди техніки, надаються копії договорів оренди на техніку вказану
учасником у таблиці
Підпис уповноваженої особи учасника
М.П.

_____________________
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ДОДАТОК 3
НАЯВНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ВІДПОВІДНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ,
ЯКІ МАЮТЬ НЕОБХІДНІ ЗНАННЯ ТА ДОСВІД
Дійсною довідкою учасник (найменування учасника) підтверджує наявність
працівників відповідної кваліфікації для виконання послуг 90610000-6 Послуги з
прибирання
та підмітання вулиць (прибирання території міста вручну
двірниками), а саме:
№ з/п

Посада

Підпис уповноваженої особи учасника
М.П.

Фактична кількість осіб

_____________________

ГО «Трипільський Край»
Ідентифікаційний код 40484223
Email: trypilskiykray@gmail.com

ДОДАТОК 4
НАЯВНІСТЬ ДОКУМЕНТАЛЬНО ПІДТВЕРДЖЕНОГО ДОСВІДУ
ВИКОНАННЯ АНАЛОГІЧНИХ ДОГОВОРІВ

№
з/п

Замовник, адреса, телефон,
ПІБ керівника

Підпис уповноваженої особи учасника
М.П.

№, дата
укладення
та
вартість
договору
(грн.)

Предмет
договору

_____________________

Строк
виконання робіт
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ДОДАТОК 5
Форма „Тендерна пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.
Учасник не повинен відступати від даної форми.
ФОРМА "ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ"
(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку (у разі наявності))
Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на
закупівлю послуг 90610000-6 Послуги з прибирання та підмітання вулиць(
прибирання території міста вручну двірниками) , згідно з технічним завданням
Замовника торгів.
Вивчивши тендерну документацію завдання (надалі ТЗ), до предмету закупівлі, ми
маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на
умовах, зазначених у тендерній пропозиції на загальну суму
__________________________
___________________________________________________________________грн.(з
ПДВ).
(суму зазначити цифрами та прописом)
1. До визнання нас переможцем та прийняття Вами рішення про намір укласти із нами
договір, Ваша тендерна документація разом з нашою тендерною пропозицією (за
умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами.
Якщо наша пропозиція буде визнана найбільш економічно вигідною та Ви приймете
рішення про намір укласти договір, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі
умови, передбачені Договором.
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 кал. днів з дня
розкриття тендерних пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде
обов'язковою для нас і Ви можете прийняти рішення про намір укласти договір у будьякий час до закінчення зазначеного терміну.
3. Якщо ми будемо визнані переможцем за результатами оцінки та розгляду нашої
пропозиції та Ви приймете рішення про намір укласти договір, ми зобов'язуємося
підписати Договір, на умовах, зазначених у тендерній документації, із Замовником не
раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з
питань закупівель повідомлення про намір укласти договір але не пізніше ніж через 20
днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір.
4. Строк надання послуг _________________ місяців.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою*.
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з
чинним законодавством.
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ДОДАТОК 6
ДОГОВІР № ________
м. Українка
року

____ ________ 2019

Виконавчий комітет Української міської ради, в особі секретаря Української
міської ради Кучер Тетяни Миколаївни, що діє на підставі Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» (далі – Замовник), з однієї сторони і
,_______________ в особі____________ , що діє на підставі Статуту, (далі - Учасник), з
іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):
I. Предмет договору
1.1. Учасник зобов'язується у 2019 році надати Замовникові послуги, зазначені в п. 1.2.
Договору, а Замовник - прийняти і оплатити такі послуги.
1.2. Найменування (номенклатура, асортимент) послуг, виконуваних за цим
Договором:ДК 021:2015 – 90610000-6 Послуги з прибирання та підмітання
вулиць( прибирання території міста вручну двірниками) .
Кількість послуг або кількісні характеристики виконуваних за цим Договором):
відповідно до додатку до договору.
1.3. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального
фінансування видатків.
II. Якість послуг
2.1. Учасник повинен надати Замовнику послуги, якість яких відповідає умовам, що
звичайно ставляться до послуг відповідного характеру та вимогам Закону України
«Про благоустрій населених пунктів».
III. Ціна договору
3.1. Ціна цього Договору становить _____ грн. (цифрами та прописом)
3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін залежно від
реального фінансування видатків.
IV. Порядок здійснення оплати
4.1. Розрахунок проводиться Замовником шляхом списання коштів з єдиного
казначейського рахунку після підписання Сторонами акту виконання наданих послуг.
4.2 Розрахунок за надані послуги здійснюється на підставі ст.49 Бюджетного кодексу
України.
4.3. До рахунку додаються: - акт виконання наданних послуг, дефектний акт.
V. Надання послуг
5.3. Строк надання послуг: березень-грудень 2019 р.
5.4. Місце надання послуг: м. Українка, Київської обл., Обухівського р-ну.
VI. Права та обов'язки сторін
6.1. Замовник зобов'язаний:
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6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі проводити оплату Учаснику за виконані послуги;
6.1.2. Приймати надані послуги згідно акту наданих послуг, якщо такі виконані без
зауважень;
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником,
повідомивши про це його у строк не пізніше, ніж 48 годин до розірвання цього
Договору;
Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором;
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі надання послуг та загальну вартість цього Договору
залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять
відповідні зміни до цього Договору;
6.2.4. Повернути рахунок або акт наданих послуг Учаснику без здійснення оплати у
разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.3 розділу IV цього
Договору (відсутність печатки, підписів тощо);
6.3. Учасник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити надання послуг у строки, встановлені цим Договором;
6.3.2. Забезпечити надання послуг якість яких відповідає умовам, установленим
розділом II цього Договору;
6.4. Учасник має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;
6.4.2. У разі невиконання зобов'язань Замовником достроково розірвати цей Договір,
повідомивши про це Замовника у строк не пізніше, ніж 48 годин до розірвання цього
Договору.
VII. Відповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором
Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним
законодавством.
7.2. У разі невиконання або неналежного виконання Учасником своїх зобов’язань за
Договором штрафні санкції застосовуються у розмірі визначеному у статті 231
Господарського кодексу України.
7.3. Затримка чи відсутність фінансування зареєстрованих фінансових зобов’язань
Замовника не вважається порушенням порядку проведення розрахунків, та штрафні
санкції в такому випадку до Замовника не застосовуються.
7.4. Сторона, яка порушила своє зобов’язання за Договором або установлені вимоги
щодо здійснення господарської діяльності, повинна відшкодувати завдані цим збитки.
7.5. Сплата штрафних санкцій та збитків не звільняє сторону від виконання прийнятих
на себе зобов’язань по Договору.
VIII. Обставини непереборної сили
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне
виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної
сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін
(аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 днів з моменту їх
виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.
8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні
документи, які видаються уповноваженими органами .
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8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 20
днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати 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 (розбіжності) вирішуються у
судовому порядку.
X. Строк дії договору
10.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє до 31
грудня 2019 року (включно), але в будь-якому разі до повного виконання сторонами
взятих на себе зобов’язань.
10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову
юридичну силу.
10.3. Дія цього Договору може продовжуватися на строк , достатній для проведення
процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20% суми
визначеної цим Договором, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому
порядку.
XI. Інші умови
11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому
числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього
Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення
Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в
Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями
ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
11.2 Відповідно до вимог ст.36 Закону України “Про публічні закупівлі ”, умови цього
договору не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами
аукціону (у тому числі за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни
пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури та не повинні
змінюватися після підписання договору про закупівлю до виконання зобов'язань
сторонами в повному обсязі, крім випадків:
11.2.1 Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу
видатків замовника.
11.2.2 Зміни ціни за одиницю товару не більш ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни
такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми,
визначеної в договорі.
11.2.3 Покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не
призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.
11.2.4 Продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання
товару, виконання робіт, надання послуг 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.
11.2.5 Узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості
товарів, робіт і послуг).
11.2.6 Зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін
таких ставок.
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11.2.7 Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики
індексу споживчих цін, зміни біржових котирувань, курсу іноземної валюти або
показників Platts в такому порядку:
початкова сума договору множиться на
відповідний коефіцієнт (індекс) залежно від зміни такого курсу або таких показників;
зміни регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про
закупівлю — на підставі рішень відповідних установчих органів згідно законодавства.
11.2.8 Зміни умов у зв’язку із застосуванням положень ч.5 ст.36 Договору ”Про
публічні закупівлі”
11.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування,
попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові
домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору,
втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього
Договору.
11.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому
Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу
Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним
несприятливих наслідків.
11.5. Керуючись законом України “Про захист персональних даних” Сторони
розуміють, що вся інформація про їх представника, яка міститься в даному договорі є
персональними даними, тобто даними, які використовуються для ідентифікації того
представника. Представник однієї сторони, погоджується з тим, що такі дані
зберігаються і у іншої сторони для подальшого використання відповідно до чинного
законодавства України та для реалізації ділових відносин між сторонами. Підпис на
цьому документі представників сторін означає однозначну згоду з вищевикладеним і
підтвердженням того, що Представник ознайомлений зі змістом ст.8 Закону України
“Про захист персональних даних”.
XII. Додатки до договору
Невід'ємною частиною цього Договору є:
- зведений кошторис;
- технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі;
- локальний кошторис (економічний розрахунок).
XIII. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін
Замовник
Учасник
Виконавчий комітет Української міської
ради
08720, Київська обл., Обухівський р-н,
м.Українка,пл.Шевченка,1
р/р 35418076030861
в ГУДКСУ у Київській обл.,Обухівського району
МФО 821018
КОД ЄДРПОУ 24884653
Секретар Української міської ради
_______________
М.П.

________________
М.П.
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ДОДАТОК 7
Технічні , якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі ДК 021:201590610000-6 Послуги з прибирання та підмітання вулиць
(прибирання території міста вручну двірниками)
№

1.
.

Найменування послуг
Ранкове
та поточне підмітання місць
1
загального користування, загрібання
листя, сухої трави, мілкого сміття:
Вул. Юності,1
Вул. Юності,25
Вул. Юності,11,15
Вул. Будівельників,1
Вул. Будівельників,2
Вул. Будівельників,4
Вул. Будівельників,5
Вул. Будівельників,7
Вул. Будівельників, 8
Вул. Будівельників, 11
Вул. Будівельників, 14
Вул. Енергетиків, 1
Вул. Енергетиків,2
Вул. Енергетиків,3
Вул. Енергетиків,4
Вул. Енергетиків,5
Вул. Енергетиків,6
Вул. Енергетиків,7
Вул. Енергетиків,8
Вул. Енергетиків,9
Вул. Енергетиків,10
Вул. Енергетиків,12
Вул. Енергетиків,14
Пр-т Дніпровський,1
Пр-т Дніпровський,2
Пр-т Дніпровський,3
Пр-т Дніпровський,4
Пр-т Дніпровський,6
Пр-т Дніпровський,8
Пр-т Дніпровський,10
Пр-т Дніпровський,12
Пр-т Дніпровський,16
Пр-т Дніпровський,17
Пр-т Дніпровський,18
Пр-т Дніпровський,20
Пр-т Дніпровський,21
Пр-т Дніпровський,22
Пр-т Дніпровський,23
Пр-т Дніпровський,24
Пр-т Дніпровський,25
Вул. Соснова,2
Вул. Соснова, 4
Вул. Соснова,6

Площа, кв. м

4405
4060,5
4075,9
4461,67
823,6
12322
7356
4885
1000
1000
1000
1794,8
1135,8
8259,7
1134,4
1343,9
4905,69
4901,69
3638,25
5085,69
651,2
2078,5
696,2
3162,8
1694,1
6080
2273,9
106,2
1684,2
3379,2
1806,2
2408
2913
2722
3542,4
270
911,5
5695,2
1554
1827,4
4750
1000
5892,51

Територія

Періодичність

м. Українка

Робочі дні,
протягом дня
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Вул. Звязку,5

2878

Прибирання прилеглих територій
загального користування, а саме:
Будівля міської ради пл.Шевченка,1
Громадський торговий центр
Трансформаторна підстанція №709
Трансформаторна підстанція №705
Трансформаторна підстанція №707
Трансформаторна підстанція №712
Трансформаторна підстанція №706
Трансформаторна підстанція №708
Трансформаторна підстанція №719
Трансформаторна підстанція №721
Трансформаторна підстанція №703

2500
10109
180
120
210
160
150
30
210
114
114

Бойлерна вул. Соснова,2
Бойлерна пр-т Дніпровський,21
Бойлерна вул. Будівельників,2
Водонапірна башта

220
210
206
1835

3

Прибирання скверу біля школи №2

5463

4

Прибирання на газонах міста (вул. Київська, 11001
від проспекту Дніпровського 1 до мосту
через р. Стугна, вул. Юності, від пл.
Шевченка до проспекту Дніпровського,25 ;
між ДНЗ «Хоровод» і ЗОШ №2),
Територія вздовж дороги по вул. Юності і 16060
пішохідні доріжки
Прибирання площі Шевченко
4935
Прилегла територія до дороги до міського 5430
цвинтаря
Прибирання бетонного схилу вздовж
33800
Набережної від міського пляжу до кінцевого
пірсу
Прибирання на Набережній скверів,
149672
пішохідних доріжок, тротуари, газони

м. Українка

м. Українка

Щоденно у робочі
дні

Прибирання території біля будинку
Будівельників,5 (схил)
Прибирання території вул.Соснова,7

1350

м. Українка

10002

м. Українка

Пішохідна доріжка до житлового будинку
по вул.Будівельників,13
Прибирання доріг в зимовий період
вул. Юності,
проспект Дніпровський,
вул. Південна,
вул. Соснова,
вул. Київська;
дорога до СЕС
дорога до житлового будинку по вул.
Будівельників,13

1334

м.Українка

Щоденно у робочі
дні
Щоденно у робочі
дні
Щоденно у робочі
дні
Щоденно у робочі
дні, листопад,
грудень.

2

5
6
7
8

9

10
11
12
13

м. Українка

Щоденно. Робочі дні

м. Українка
м. Українка

Березень-грудень, 2
рази на тиждень
Робочі дні , щоденно

м. Українка

Робочі дні , щоденно

м. Українка

Щоденно, у робочі
дні
Щоденно у робочі
дні
3 рази на місяць,
квітень-листопад

м. Українка

м. Українка
16400
16400
21315
5225
7200
1235
3280
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дорога вздовж житлового будинку по вул.
Будівельників,13
Прибирання доріг після зими (1
прибирання)
вул. Юності,
проспект Дніпровський,
від проспекту Дніпровського,25 до
мосту/поворот на Обухів
вул. Південна,
вул. Зв’язку,
вул. Соснова,
дорога біля БГТ,
вул. Київська;
дорога до міського цвинтаря
дорога до СЕС
дорога до житлового будинку по вул.
Будівельників,13
дорога вздовж житлового будинку по вул.
Будівельників,13
Прибирання доріг
вул. Юності,
проспект Дніпровський,
вул. Південна,
вул. Зв’язку,
вул. Соснова,
дорога біля БГТ,
вул. Київська;
дорога до міського цвинтаря
дорога до СЕС
дорога до житлового будинку по вул.
Будівельників,13
дорога вздовж житлового будинку по
вул.Будівельників,13
Прибирання доріг до свят (від проспекту
Дніпровського, 25 до мосту поворот на м.
Обухів)
Прибирання території дитячого майданчика
від сміття по
вул. Енергетиків,9, проспект
Дніпровський,3, вул.Енергетиків,5,
вул.Будівельників,4
Прибирання території Набережної міста до
свят і після їх проведення
День перемоги
День Конституції
Івана Купала
День Незалежності
День міста
Прибирання території міста від сміття у
вихідні та святкові дні
Прибирання території бювету від сміття

21

Чистка території міста від снігу та льоду

14

15

16

17

18

19

м. Українка

Березень - квітень;

м. Українка

2 рази на місяць
(квітень-листопад)

8000

м. Українка

1718

м. Українка

1 раз в місяць
(червень, серпень,
вересень)
Робочі дні щоденно

150552

м. Українка

Напередодні свят та
після 1 раз у робочі
дні
( травень, червень,
липень, серпень,
вересень)

До 5000

м. Українка

100

м. Українка

Березень - грудень
(по необхідності)
Щоденно у робочі
дні

42753

м. Українка

16400
16400
8000
21315
5340
5225
990
7200
2400
1235
3280
1620

16400
16400
5200
700
5225
990
7200
2400
1235
3280
1620

При наявності
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снігу- листопад,
грудень, вихідні та
святкові дні (по
необхідності)
Всього:
(площа одночасного прибирання )

823834,00

22. У вартість послуг повинно бути включено придбання інструментів та підсобних
матеріалів для прибирання (віники, совки, лопати, граблі, скрібки, відра та інші
господарські матеріали). У вартість послуг повинно бути включено витрати на
спецодяг,взуття, та МШП (рукавиці, костюми, чоботи,куртки, мило та т.п.)
23. В разі залучення до виконання послуг працівників, що проживають за межами
Української міської ради, включити до розрахунку послуг витрати пов’язані із
тперевезенням працівників до місця виконання послуг, або витрати пов’язані із
виплатою витрат на відрядження працівників до місця виконання послуг.
24. Забезпечити оперативне реагування на зміну погодних умов (ожеледиця, снігопад і
т.п.) шляхом забезпечення явки на робочі місця працівників для надання послуг
протягом 45 хвилин з погіршення погодних умов та забезпечити своєчасне проведення
комплексу послуг з прибирання території міста, у тому числі у вихідні, передсвяткові
та святкові дні. Забезпечити чергування працівників під час ожеледиці та снігопадів.
25. Загальна вартість тендерної пропозиції вказується з урахуванням витрат на
транспортування, сплати всіх необхідних податків і зборів (обов’язкових платежів) у
гривнях.
26. Учасник гарантує захист довкілля та природного середовища в процесі своєї
діяльності.

