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№ І. Загальні положення 
1 Терміни, які вживаються 

в тендерній документації 
Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (далі - 
Закон), Замовник оголошує тендер (торги) на вибір підрядника, 
виконуючого роботи по об'єкту, вказаному у п.4.1 цього розділу, 
згідно з процедурами та умовами, визначеними у цій  тендерній 
документації. Терміни, які використовуються в цій  тендерній 
документації, вживаються в значеннях, визначених Законом. 

2 Інформація про Замовника торгів: 
2.1 повне найменування: Департамент капітального будівництва Донецької 

облдержадміністрації 
2.2 місцезнаходження: Україна, 84122, м. Слов’янськ, вул. Поштова, 44 
2.3 особа, уповноважена 

здійснювати зв’язок з 
Учасниками: 

Винокуров Юрій Олегович – директор департаменту капітального 
будівництва Донецької облдержадміністрації, Україна, 84122, 
м. Слов’янськ, вул. Поштова, 44, тел. 093 268 2037, dkbud@mail.ua 

3 Процедура закупівлі Відкриті торги 
4 Інформація про предмет закупівлі: 

4.1 назва предмета закупівлі Роботи по об’єкту «Реконструкція фізкультурно-оздоровчого 
комплексу з будівництвом спортивної споруди зі штучним льодом 
по вул. Дружби в районі парку ім. Пушкіна в м. Краматорськ 
Донецької області» 

4.2 місце виконання робіт Донецька область, м. Краматорськ  
4.3 строк виконання робіт Протягом 360 календарних днів з дати отримання дозвільних 

документів на виконання будівельних робіт 
5 Недискримінація 

Учасників: 
Вітчизняні, іноземні Учасники всіх форм власності, організаційно-
правових форм беруть участь у процедурі закупівлі на рівних 
умовах 

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

Валютою тендерної пропозиції є національна валюта України - 
гривня. Розрахунки за роботи здійснюватимуться у національній 
валюті України згідно з Договором.  

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

Всі документи, які мають відношення до тендерної пропозиції, 
складаються українською мовою. У разі, якщо до складу тендерної 
пропозиції Учасника входитимуть документи, які за своїм 
походженням були складені іншою, ніж українська мови, вони 
обов’язково мають супроводжуватися автентичним перекладом на 
українську мови. Документи Учасника, які входять до складу 
тендерної пропозиції, складені з використанням програмних 
комплексів, можуть бути складені українською або російською 
мовою  відповідно до ліцензії, виданої на зазначені програмні 
продукти. 

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

роз’яснень щодо 
тендерної документації  

Процедура визначена нормами частини 1 статті 23 Закону   

2 Внесення змін до 
тендерної документації 

Процедура визначена нормами частини 2 статті 23 Закону  

   
ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції 

1 Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції 
           Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних 

форм з окремими полями у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки, та 
завантаження файлів з: 
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- заявою–пропозицією (відповідно до п. 1 Додатку 1 тендерної документації);  
- інформацією та документами, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям 
(відповідно до п.п. 2-4 Додатку 1); 
- інформацією щодо відповідності Учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону, та 
критеріям оцінки (відповідно до п. 5, 6 Додатку 1); 
- документами з інформацією про субпідрядників, обсяг робіт яких складає не менш ніж 20% від 
очікуваної вартості договору про закупівлю (відповідно до п.7 Додатку 1); 
- розрахунком ціни пропозиції (відповідно до п.8 Додатку 1); 
- банківською гарантією (відповідно до п.2 цього розділу). 
- документами, що підтверджують повноваження посадової особи або представника - Учасника 
щодо підпису документів тендерної пропозиції (відповідно до п.9 Додатку 1) 
- іншими документами (відповідно до п.10-17 Додатку 1). 
          Документи, передбачені п.п.1-7 Додатку 1 та п.2 цього розділу, завантажуються  учасником 
протягом строку подання тендерної пропозиції. 
          Документи, передбачені пп. 8.1, 8.2 п.8, п.п.9-17 Додатку 1, завантажуються  учасником, 
тендерна пропозиція якого за результатами автоматичної оцінки визначена найбільш економічно 
вигідною,  протягом одного дня з дня проведення аукціону. У разі відхилення найбільш 
економічно вигідної тендерної пропозиції Учасник, пропозиція якого розглядається наступною, 
завантажує згадувані документи протягом дня з дня опублікування Замовником рішення про 
відхилення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції. 
         Документи, передбачені пп. 8.3-8.6 п.8 Додатку 1, надаються на вимогу замовника протягом 
дня з дня отримання відповідної вимоги на електронну адресу Учасника, зазначену ним на веб-
порталі Уповноваженого органу. 
         Заява-пропозиція та довідки, які складаються Учасником, подаються у сканованому 
вигляді. Заява-пропозиція та кожна довідка подається на бланку Учасника (якщо Учасник такий 
бланк має), підписується уповноваженою особою Учасника та містить відбиток печатки (якщо 
Учасник використовує у своїй діяльності печатку). 
         У разі якщо додатками до цієї тендерної документації передбачена форма, у якій 
складається довідка, Учасник зобов’язаний надати довідку, складену саме за такою формою.  
         У кожному випадку неподання (неможливості подання) будь-якого із зазначених 
документів Учасник зобов’язаний надати лист-пояснення з наведенням обґрунтованих причин 
про неможливість надання відповідного документа (інформації). 
         Замовник відхиляє тендерну пропозицію Учасника у випадку неподання Учасником 
документа (-ів), передбаченого (-их) Додатком 1 тендерної документації, та листа-пояснення з 
належним обгрунтуванням причин неподання документа (-ів) у строки встановлені цією 
тендерною документацією, а саме: 
- документів, передбачених п.п.1-7 Додатку 1 та п.2 цього розділу, протягом строку подання 
тендерної пропозиції; 
- документів, передбачених пп. 8.1, 8.2 п.8, п.п.9-17 Додатку 1 протягом одного дня з дня 
проведення аукціону; 
- документів, передбачених пп. 8.3-8.6 п.8 Додатку 1 протягом дня з дня отримання Учасником 
на електронну адресу відповідної вимоги Замовника. 
          Файли з документами тендерної пропозиції подаються Учасником згідно переліку та з 
назвами, які передбачені Додатком 5 тендерної документації. 
          Відповідність за недостовірну інформацію, надану у складі тендерної пропозиції, несе 
Учасник. Кожен Учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію. 
 

2 Забезпечення тендерної пропозиції  
2.1           Тендерна пропозиція обов’язково повинна супроводжуватись документом, що підтверджує 

надання Учасником  забезпечення тендерної пропозиції, яке має бути надане у формі  
банківської гарантії (електронний документ з електронно-цифровим підписом відповідно до 
вимог діючого законодавства). 
          Банківська гарантія подається в окремому архіві у тому вигляді, в якому гарантія 
була отримана Учасником у банку.   
          Не вважається достатнім підтвердженням надання забезпечення тендерної пропозиції 
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подання електронного файлу банківської гарантії без додаткових супровідних файлів 
(якщо вони є обов’язковими) та/або подання власноручно зміненого Учасником файлу 
банківської гарантії (перейменованого, включеного до складу інших файлів) та/або 
вчинення інших дій, що призводить до неможливості перевірки автентичності 
електронного-цифрового підпису.         
          Тендерна пропозиція, що супроводжується сканованою копією банківської гарантії, 
оригінал якої оформлений на паперовому носієві та не є електронним документом, або 
супроводжується банківською гарантією, на якій електронно-цифровий підпис відсутній або не 
може бути перевірений, - замовником не розглядається та відхиляється як невідповідна умовам 
тендерної документації.  
          Всі витрати, пов’язані з підтвердженням надання забезпечення тендерної пропозиції, 
відшкодовуються Учасником.  
          Тендерні пропозиції, які не супроводжуються забезпеченням тендерної пропозиції, є 
такими, що не відповідають вимогам  тендерної документації та будуть відхилені. 
 

2.2.           Розмір забезпечення має складати 280000,00 грн. (двісті вісімдесят тисяч грн.). 
2.3.           Строк дії забезпечення тендерної пропозиції повинен бути не меншим строку дії тендерної 

пропозиції та повинен бути не менш 90 днів з дати розкриття тендерної пропозиції. 
2.4.           Забезпечення тендерної пропозиції повертається Учаснику протягом п’яти банківських 

днів з дня настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції в разі: 
- закінчення строку дії забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації 
(п.2.3 цього розділу); 
- укладення договору про закупівлю з Учасником, який став Переможцем тендеру; 
- відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; 
- закінчення процедури закупівлі в разі не укладення договору про закупівлю із жодним з 
Учасників, які подали тендерні пропозиції. 
          Забезпечення тендерної пропозиції не повертається в разі: 
- відкликання тендерної пропозиції Учасником після закінчення строку її подання, але до того, як 
сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються чинними; 
- не підписання Учасником, який став Переможцем процедури торгів, договору про закупівлю; 
- ненадання Переможцем у строк, визначений в абзаці другому частини третьої статті 17 Закону, 
документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону; 
- ненадання Переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про закупівлю 
після отримання повідомлення про намір укласти договір, якщо надання такого забезпечення 
передбачено тендерною документацією. 

3 Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними 
           Тендерні пропозиції залишаються дійсними з дати розкриття пропозицій не менш ніж 90 

днів. Тендерна пропозиція, що є дійсною на коротший період, відхиляється Замовником як така, 
що не відповідає умовам тендерної документації. 
          До закінчення строку дії тендерної пропозиції Замовник має право вимагати від Учасників 
продовження дії тендерних пропозицій на додатковий період часу.  
          Учасник має право відхилити таку вимогу без втрати свого забезпечення тендерної 
пропозиції; має право погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної 
пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції. 

4 Кваліфікаційні критерії до Учасників та вимоги установлені статтею 17 Закону 
           При визначені кваліфікаційних критеріїв у тендерній документації Замовник 

керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону (дивись п. 2-4 
Додаток 1).   
          Замовником визначені кваліфікаційні критерії до Учасників відповідно до статті 16, 
вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформація про спосіб документального 
підтвердження відповідності Учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із 
законодавством (дивись п.п. 2-5 Додатку 1).  
           Переможець торгів у строк, що не перевищує 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі 
Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен подати Замовнику 
документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 5, 6 частини 1 та 
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частини 2 статті 17 Закону, а саме: 
          1) довідку про те, що юридичну особу, яка є Переможцем, не внесено до Єдиного 
державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; 
          2) довідку органу ГУМВС України за місцем реєстрації про те, що фізична особа, яка є 
Переможцем, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не 
знято або не погашено у встановленому законом порядку; 
          3) довідку органу ГУМВС України за місцем реєстрації про те, що службова (посадова) 
особа Переможця, 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; 
          4) довідку податкового органу про відсутність у Переможця заборгованостей із сплати 
податків і зборів (обов’язкових платежів). 
          Для належної оцінки у складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати інформацію 
про підтвердження відповідності Учасника встановленим кваліфікаційним критеріям та вимогам 
законодавства із доданням необхідних документів. 

6 Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 
           Початок виконання робіт – протягом 3 днів з дати отримання дозвільних документів на 

початок виконання будівельних робіт. 
          Місце виконання робіт -  згідно п.4.2 розділу І тендерної документації. 
          Учасник повинен зазначити у тендерній пропозиції обсяг та вартість всіх видів робіт, 
зазначених у Специфікації (додається в окремому файлі), включаючи вартість матеріалів, 
необхідних для виконання цих робіт. 
           З кресленнями (за наявності), відповідно до яких виконуватимуться роботи, можна 
ознайомитися у приміщенні Замовника (п.2.2 розділу І тендерної документації) за наявності 
відповідного письмового звернення. 
          Ціною тендерної пропозиції вважається сума, зазначена Учасником у його заяві-пропозиції 
як загальна сума, за яку він згодний виконати закупівлю всіх видів робіт відповідно до 
Специфікацій, включаючи вартість матеріалів, необхідних для виконання цих робіт. 
          Якщо в ході аукціону Учасником зменшену суму, зазначену у заяві-пропозиції, ціною 
тендерної пропозиції вважається остаточна сума, зазначена Учасником. 
          Ціна тендерної пропозиції повинна: 
- бути визначена на момент подання тендерної пропозиції; 
- бути розрахована відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості 
будівництва»; 
 - включати  витрати на: 
- сплату усіх податків та зборів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним 
законодавством України; 
- вартість товарів і послуг, необхідних для виконання закупівлі, відповідно до їх переліку і вимог 
до них, що можуть бути приведені у Специфікаціях. 
          Товари, роботи і послуги, зазначені у тендерній пропозиції, але не визначені у ціні, будуть 
вважатися такими, що враховані в ціні тендерної пропозиції, і оплачуватися окремо Замовником 
не будуть. 
           Ціна тендерної пропозиції має бути визначена чітко та остаточно без будь-яких посилань, 
обмежень або застережень. Тендерну пропозицію, яка буде мати будь-які посилання, обмеження 
або застереження щодо ціни тендерної пропозиції, буде відхилено як невiдповiдну до вимог цієї 
тендерної документації. 
          Учасник відповідає за одержання всіх необхідних для здійснення даної закупівлі дозволів, 
ліцензій, сертифікатів на предмет закупівлі, та інших документів, обов’язкова наявність яких 
передбачена чинним законодавством України, та самостійно несе всі витрати на їх отримання. 
          До ціни тендерної пропозиції не включаються витрати, пов'язані з підготовкою та 
поданням цієї пропозиції, а також витрати, пов’язані з укладенням договору про закупівлю (далі 
– Договір). 
          Витрати Учасника, пов’язані з підготовкою та поданням тендерної пропозиції, не 
відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не 
відбулись). 
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7 Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт) 
           У разі закупівлі робіт Учасник процедури закупівлі зазначає у тендерній пропозиції повне 

найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання, якого Учасник планує 
залучати як субпідрядника до виконання робіт у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості 
договору про закупівлю (відповідно до п. 8 Додатку 1). 

8 Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції Учасником 
            Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення 

строку її подання без втрати свого  забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про 
відкликання тендерної пропозиції можуть бути враховані у разі, якщо їх отримано електронною 
системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій. 

ІV. Подання та розкриття тендерної пропозиції  
1 Кінцевий строк подання тендерної пропозиції 
           Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 03.12.2016 року        
2 Дата та час розкриття тендерної пропозиції 
           Дата і час розкриття тендерних пропозицій визначаються електронною системою 

закупівель автоматично та зазначаються в оголошенні про проведення процедури відкритих 
торгів.  
          Розкриття тендерних пропозицій з інформацією та документами, що підтверджують 
відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям, та інформацією і документами, що містять 
технічний опис предмета закупівлі, здійснюється автоматично електронною системою закупівель 
відразу після закінчення електронного аукціону. Перед початком електронного аукціону 
автоматично розкривається інформація про ціни/приведені ціни тендерних пропозицій. 
          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. 

V. Оцінка тендерної пропозиції  
1 Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію 
           Оцінка тендерних пропозицій здійснюється відповідно до наступних критеріїв: 

           1) ціна – 90%;  
          Крок пониження ціни - 3%    
           2) строк виконання (зазначається у відсотковому відношенні до запланованого 
Замовником строку виконання робіт, який вказаний у п.4.3 розділу І тендерної документації та 
обчислений календарними днями):  
           10% - у строк, що складає менш ніж 60 %;  
           8% - у строк від 60 %  до 80 %; 
           5% - у строк, що складає більше 80 %, включно до 99%; 
           0% - у строк, що дорівнює 100%. 
           
           Якщо строк виконання робіт згідно наданого Учасником графіка виконання робіт (див. п.6 
додатку 1 тендерної документації) перевищує строк виконання робіт, зазначений Учасником у 
критеріях оцінки, або строк виконання  робіт, передбачений п.4.3 розділу І тендерної 
документації, тендерна пропозиція Учасника відхиляється як така, що не відповідає умовам 
тендерної документації. 
           Оцінка тендерних пропозицій проводиться електронною системою закупівель 
автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених Замовником у тендерній 
документації та шляхом застосування електронного аукціону; тендерна пропозиція, подана 
Учасником, оцінюється Замовником за приведеною ціною, яка розраховується автоматично 
системою електронних закупівель на момент подання пропозиції Учасником за математичною 
формулою 
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          PP = P/(1 + F1/PV), де: 
          PP – приведена ціна; 
          P – ціна; 
          F1 – питома вага іншого критерію оцінки (строк виконання; залучення до виконання робіт 
працівників, які зареєстровані та проживають на території Донецької області; залучення до робіт 
учасників антитерористичної операції), запропонованих учасником;   
          PV – питома вага критерію “ціна”. 

2 Інша інформація 
           Порядок розгляду тендерних пропозицій: після оцінки пропозицій Замовник розглядає 

тендерні пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації з переліку Учасників, 
починаючи з Учасника, пропозиція якого за результатом оцінки визначена найбільш економічно 
вигідною. Строк розгляду тендерної пропозиції, яка за результатами оцінки визначена найбільш 
економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш 
економічно вигідної пропозиції. Строк розгляду тендерної пропозиції може бути аргументовано 
продовжено Замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку розгляду тендерної 
пропозиції Замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель. 
          У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш 
економічно вигідною, Замовник розглядає наступну тендерну пропозицію з переліку Учасників, 
що вважається найбільш економічно вигідною. 
          За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції Замовник визначає Переможця та 
приймає рішення про намір укласти договір згідно з Законом. 
          Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої Учасником, до 
органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі 
отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, 
наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у 
тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні 
результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє тендерну пропозицію такого Учасника. 
          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. 
          У разі якщо Учасник, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою 
аргументацію, зазначену в повідомленні, такий Учасник може повторно звернутися до 
Замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його 
пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації та/або його 
невідповідності кваліфікаційним критеріям, а Замовник зобов’язаний надати йому відповідь з 
такою інформацією не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення через 
електронну систему закупівель. 
          Прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю. Рішення про намір 
укласти договір про закупівлю приймається Замовником у день визначення Переможця, та 
протягом одного дня після прийняття такого рішення Замовник оприлюднює на веб-порталі 
Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір та надсилає його Переможцю. 
Усім іншим Учасникам електронною системою закупівель автоматично надсилається 
повідомлення із зазначенням найменування та місцезнаходження Переможця торгів. 
          Учасник, якого не визнано Переможцем торгів за результатами оцінки та розгляду його 
пропозиції, може звернутися через електронну систему закупівель до Замовника з вимогою щодо 
надання інформації про пропозицію Переможця торгів, у тому числі щодо зазначення її переваг 
порівняно з пропозицією Учасника, який надіслав звернення, а Замовник зобов’язаний надати 
йому відповідь не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення. 
          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. 
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          Процедура оскарження. Скарга до органу оскарження подається суб’єктом оскарження у 
формі електронного документа через електронну систему закупівель.  
           Скарги щодо укладених договорів про закупівлю розглядаються у судовому порядку. 

3 Відхилення тендерних пропозицій 
           Замовник відхиляє тендерну пропозицію у разі, коли: 

          - Учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16 Закону; 
          - Учасник 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; 
          - Переможець не надав документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених 
статтею 17 Закону, а саме: 
1) довідку про те, що юридичну особу, яка є Переможцем, не внесено до Єдиного державного 
реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; 
2) довідку органу ГУМВС України за місцем реєстрації про те, що фізична особа, яка є 
Переможцем, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не 
знято або не погашено у встановленому законом порядку; 
3) довідку органу ГУМВС України за місцем реєстрації про те, що службова (посадова) особа 
Переможця, 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; 
4) довідку податкового органу про відсутність у Переможця заборгованостей із сплати податків і 
зборів (обов’язкових платежів). 
           - у Замовника наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині сьомій статті 28 Закону: 
1) він має незаперечні докази того, що Учасник, дає або погоджується дати прямо чи 
опосередковано будь-якій посадовій особі Замовника, іншого державного органу винагороду в 
будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути 
на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування 
Замовником певної процедури закупівлі; 
2) відомості про юридичну особу, яка є Учасником, внесено до Єдиного державного реєстру 
осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; 
3) службову (посадову) особу Учасника, яку уповноважено Учасником або представляти його 
інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є Учасником, було 
притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель 
корупційного правопорушення; 
4) 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, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів); 
5) фізична особа, яка є Учасником, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, 
судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 
6) 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; 
7) тендерна пропозиція подана Учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з 
іншими Учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) тендерного комітету, 
уповноваженою особою (особами) Замовника; 
8) Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита 
ліквідаційна процедура; 
9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України 
"Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань; 
10) юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з 
реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) 
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або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень. 
11) якщо Учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів); 
           - тендерна пропозиція Учасника 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. 
          У разі якщо Учасник, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою 
аргументацію, зазначену в повідомленні, такий Учасник може повторно звернутися до 
Замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його 
пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації та/або його 
невідповідності кваліфікаційним критеріям, а Замовник зобов’язаний надати йому відповідь з 
такою інформацією не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення через 
електронну систему закупівель.  

VІ. Результати торгів та укладання договору про закупівлю 
1 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; 
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; 
допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій; 
відхилення всіх тендерних пропозицій згідно із Законом; 
          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; 
          Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися частково (за лотом). 
          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. 

2 Строк укладання договору 
           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 Учасника-Переможця.  
          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. 

3 Проект договору про закупівлю 
 Замовником в окремому файлі подається проект договору із зазначенням його умов 
4 Дії Замовника при відмові Переможця торгів підписати договір про закупівлю 
 У разі відмови Переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог 

тендерної документації Замовник відхиляє тендерну пропозицію такого Учасника та визначає 
Переможця серед тих Учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув. 

5 Забезпечення виконання договору про закупівлю 
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5.1           Під час укладення Договору Учасник-Переможець вносить забезпечення виконання 
Договору у формі  банківської гарантії. Внесення забезпечення виконання Договору не припиняє 
виконання зобов'язань Учасника за Договором. 
          У разі відмови Учасника-Переможця внести забезпечення виконання Договору, Замовник 
повторно визначає переможця торгів серед Учасників, чиї Пропозиції не були відхилені та 
термін дії яких ще не минув. 
          Всі витрати, пов’язані з підтвердженням надання забезпечення виконання договору про 
закупівлю, відшкодовуються Учасником.  

5.2           Забезпечення надається у розмірі 3 % від ціни договору. 

5.3           Строк дії забезпечення виконання договору повинен бути не меншим строку дії договору. 
5.4           Замовник повертає забезпечення виконання Договору про закупівлю після виконання 

Учасником-Переможцем Договору, а також у разі визнання судом результатів процедури 
закупівлі або Договору про закупівлю недійсними та у випадках, передбачених ст. 37 Закону, але 
не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів з дня настання зазначених обставин.  

5.5           Перелік випадків неповернення забезпечення виконання договору Учаснику: 
- порушення Учасником з його вини строків виконання робіт, передбачених договором про 
закупівлю; 
- неповернення або порушення Учасником строків повернення невикористаних коштів авансу 
або попередньої оплати, передбачених договором про закупівлю, у випадку її надання; 
- не надання або несвоєчасне надання Учасником Замовнику документів, передбачених 
договором про закупівлю. 
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Додаток 1 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ УЧАСНИКОМ 

У СКЛАДІ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ  
 
 

   1. Заява-пропозиція. згідно зразка, наведеного в Додатку 2. 
 2. Довідка у довільній формі про наявність: матеріально-технічної бази, власного та/або 
залученого парку машин і механізмів, необхідних для виконання цієї закупівлі, із зазначенням їх 
переліку. До довідки, за наявності, додаються завірені копії відповідних офіційних документів 
(технічних паспортів тощо), завірені копії відповідних договорів на залучені (орендовані) машини і 
механізми або такі, що планується залучити (орендувати).  
 3.  Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та 
досвід.   
* Примітки до п.3: 
а) довідка подається у табличному вигляді, в якій обов’язкового зазначаються наступні графи 
«Прізвище, ім`я, по батькові працівника», «Спеціальність, розряд» та «Стаж роботи за 
спеціальністю, років» 
б)  стаж роботи інженерно-технічного персоналу має становити не менше 5 років; 
 
            4. Довідку про наявність досвіду у виконанні договорів, аналогічних за видом робіт предмету 
закупівлі та співставною вартістю не менш ніж 50% вартості предмета закупівлі (оголошеної 
Замовником), за останні п’ять років, з наданням копій 1-го договору, довідок про вартість виконаних 
робіт, складених за формою КБ-3, що свідчать про належне виконання договору. 
            5. Зведену довідку про відповідність вимогам ст.17 Закону та критеріям оцінки за формою, 
наведеною у Додатку 3. 

6. Графік виконання робіт, передбачених предметом закупівлі, із зазначенням видів та обсягів 
робіт, наданих замовником у специфікації. 

7. Довідка щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до 
виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про 
закупівлю із зазначенням найменування, місцезнаходження, серії та номера ліцензії на виконання 
робіт, виду робіт для виконання яких залучається субпідрядник. 

 
8.  Договірну ціну тендерної пропозиції, до складу якої входять:  
8.1. Власне договірна ціна. 
8.2. Відомість обсягів робіт. 

 8.3. локальні кошториси (складені на підставі відомостей обсягів робіт, наданих Замовником 
та відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, ДСТУ - Н Б Д.1.1-4);  

8.4. підсумкова відомість  матеріально-технічних  ресурсів;  
8.5. розрахунок загальновиробничих витрат (обчислених на підставі положень ДСТУ - 

НБД1.1-3);  
8.6. розрахунки "Інших витрат"  (у разі включення  витрат до складу договірної ціни). 

*Примітка до п.8: 
а)Будь-яке посилання у специфікації Замовника на конкретну торгівельну марку чи фірму 
трактується у значенні «або еквівалент». 
б)Розрахунок ціни Учасника повинен містити характеристики матеріалів, без зазначень конкретних 
торгівельних марок чи фірм. У разі недодержання цієї умови посилання на конкретну торгівельну 
марку чи фірму у наданому Учасником розрахунку ціни в складі його тендерної пропозиції 
трактуюєься у значенні «або еквівалент». 
 

9. Виписка з протоколу засновників та наказ про призначення директора (керівника) 
Учасника, який має повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції, договору про 
закупівлю. 
* Примітки до п.9: 
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а) Повноваження особи Учасника щодо підпису документів тендерної пропозиції, договору про 
закупівлю можуть бути також підтверджені випискою з протоколу засновників про надання такій 
особі права підписувати відповідні документи або довіреністю представника Учасника. 
б) Якщо Учасником торгів є фізична особа, то тендерна пропозиція повинна містити лише підписи 
Учасника - фізичної особи. 
 

10. Копії повного комплекту установчих документів Учасника (крім фізичних осіб) або копію 
усіх сторінок паспорту та довідки щодо ідентифікаційного коду Учасника (тільки для фізичних осіб, 
які проживають на території України). 

11. Копії балансу (або іншого аналогічного звітного документу), звіту про фінансові 
результати за попередній рік. 
* Примітка до п.11: 

а) У разі наявності негативного фінансового результату Учасника (наявності збитків) 
розмір авансу/попередньої оплати визначається Замовником в односторонньому порядку.  

 
12. Довідку з обслуговуючого банку про відсутність простроченої заборгованості за 

кредитами, не більш ніж місячної давнини. 
13. Довідку у довільній формі про відсутність простроченої заборгованості за авансами 

(попередньою оплатою), отриманою від бюджетних установ, підприємств та організацій. 
14. За наявності в Учасника простроченої кредиторської заборгованості довідку у довільній 

формі про наявність судових справ, в яких Учасник бере участь в якості відповідача. 
15. Копію діючої ліцензії з усіма додатками на виконання робіт, передбачених предметом 

закупівлі, відповідно до вимог законодавства; копію дозволів Учасника та/або працівників Учасника 
на виконання робіт підвищеної небезпеки, інших видів робіт, передбачених предметом закупівлі. 

16. Довідку у довільній формі про місцезнаходження Учасника та його зміну протягом 
останніх 5 років. 

17. Учасник, обраний Переможцем, для підписання договору про закупівлю подає копії всіх 
реєстраційних документів (довідки з ЄДРПОУ, довідки про реєстрацію платника ПДВ тощо) та копії 
аналогічних документів субпідрядників, яких Переможець планує залучити до виконання робіт у 
обсязі не менш ніж 20 % від вартості договору. 
  
* Примітки до п.1-17: 
а) документи, які не передбачені Господарським кодексом України для суб'єктів підприємницької 
діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї пропозиції. 
б) Учасники торгів нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених 
додатком 1 тендерної документації подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені 
законодавством країн, де вони зареєстровані.  
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Додаток 2 

 

 
 

ЗАЯВА-ПРОПОЗИЦІЯ 
 

Ми, (назва Учасника), подаємо свою тендерну пропозицію щодо участі у тендері (торгах) на 
закупівлю (найменування предмету закупівлі) згідно з вимогами тендерної документації Замовника 
торгів на загальну суму _(цифрами та прописом)_ грн. відповідно до розрахунку(ів) (кошторису(ів)) 
ціни тендерної пропозиції, що входить(ять) до складу нашої тендерної пропозиції, та є її 
невід’ємною(ими) частиною(ами). 

Наші умови оплати даної закупівлі: __________________________________________ 
Ми зазначаємо, що, відповідно до вимог чинного законодавства України, маємо право на 

здійснення господарської діяльності, передбаченої цією закупівлею, маємо всі необхідні документи, 
вимоги до обов’язкової наявності яких містяться в законодавстві України. 

Вивчивши Вашу тендерну документацію ми погоджуємося виконати всі її вимоги та вимоги 
договору про закупівлю (далі - Договір) на умовах, зазначених у цій пропозиції. 

Якщо ця наша пропозиція буде визнана найбільш економічно вигідною, ми зобов’язуємося 
підписати Договір у строки та на умовах, зазначених у тендерній документації, та взяти на себе 
зобов'язання виконати всі умови, передбачені в Договорі. 

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом _(цифрами)_ календарних днів 
з дати розкриття  тендерної пропозиції.  

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію згідно з умовами 
тендерної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з 
більш вигідними для Вас умовами. 
 

(посада особи)      (підпис)    (розшифрування підпису (П.І.Б.)) 

 
М.П. 
 
* Примітки: 
а) Учасник не повинен відступати від даної форми. 
б)  Учасник-фізична особа складає заяву-пропозицію за цією ж формою, але від імені першої особи. 
в) Усі зазначені в заяві-пропозиції умови мають відповідати тендерній документації та проекту 
договору Замовника. 
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Додаток 3 

 
ЗВЕДЕНА ДОВІДКА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ СТ.17 ЗАКОНУ 

ТА КРИТЕРІЯМ ОЦІНКИ 
 

№ Критерій кваліфікації (оцінки) Поле для 
заповнення 
Учасником 

Інструкція щодо 
заповнення  

(варіанти відповіді) 
1 Учасника не внесено до Єдиного Державного реєстру 

осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією 
правопорушення 
 

  «не внесено» / «внесено» 

2 Учасника протягом останніх трьох років не було 
притягнуто до відповідальності за порушення, 
передбачене п.4 ч.2 ст.6, п.1 ст.50 Закону України «Про 
захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 
антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються 
спотворення результатів торгів (тендерів) 
 

  «не було притягнуто» / 
«було притягнуто»  

3 Службову (посадову) особу Учасника, яка підписала 
тендерну пропозицію або фізичну особу – Учасника не 
було засуджено за злочин, пов`язаний з порушенням 
процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з 
корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не 
погашено у встановленому законом порядку 
 

  «не було засуджено» / 
«було засуджено»  

4 У Учасника відсутня заборгованість із сплати податків і 
зборів (обов’язкових платежів). 

  «відсутня 
заборгованість» / «наявна 
заборгованість»  

5 У Учасника наявна антикорупційна програма та 
уповноважений з реалізації антикорупційної програми, 
якщо Учасник є юридичною особою, якщо вартість 
закупівлі дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень 

 «наявна програма та 
уповноважений» / 
«відсутня програма та 
уповноважений»  

6 Обсяг робіт, який Учасник спроможний виконати 
власними і залученими силами та засобами, та/або 
матеріальні ресурси, якими Учасник спроможний 
забезпечити об’єкт будівництва, за відсутності 
авансу/попередньої оплати (у відсотковому відношенні 
до повного обсягу робіт) 

 Зазначається відсоток 

 
 
(посада особи)      (підпис)    (розшифрування підпису (П.І.Б.)) 

 
М.П. 
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Додаток 4 

 
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ ВИКОНАННЯ РОБІТ 

 
 

ГРАФІК 
виконання будівельних робіт по об'єкту  

«…»  
 
 

Загальний строк виконання робіт 
(в календарних днях) - … 

 
 

Декади 

№
п/
п 

Укрупнений перелік 
будівельних робіт, згідно 
розділів кошторисної 

документації 

1 2 3 … 

1 … … … … … 

…      

ЗРАЗОК: 
1 Демонтажні роботи 13 днів    

2 Земляні роботи   17 днів  

…      
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Додаток 5 

 
ЗРАЗОК ПОДАННЯ ФАЙЛІВ У СКЛАДІ ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

 
Перелік та назва файлів, які подаються Учасником 

в архівному файлі rar/zip: 
 

у файлі-документі pdf: 
 

«0.Банківська гарантія.rar» «1.Заява-пропозиція.pdf» 

«2. Матеріальна-технічна база.pdf» 

«3. Наявність працівників.pdf» 

«4. Досвід.pdf». 

«5. Зведена довідка.pdf» 

«6. Графік.pdf» 

«7. Субпідрядники.pdf» 

«8.1. Договірна ціна.pdf» 

«8.2. Відомість обсягів робіт.pdf» 

«8.3. Локальні кошториси.pdf» 

«8.4. Відомість ресурсів.pdf» 

«8.5. Загальновиробничі витрати.pdf» 

«8.6. Інші витрати.pdf». 

«9. Повноваження щодо підпису.pdf» 

«10. Установчі документи.pdf» 

«11. Баланс.pdf» 

«12. Довідка банку.pdf» 

«13. Довідка за авансами.pdf» 

«14. Довідка про судові справи.pdf» 

«15. Ліцензії, дозволи.pdf» 

«16. Місцезнаходження.pdf» 

 
 

* Примітки: 
а)Учасник може за необхідності змінювати назви файлів із залишенням нумерації у назві файлу;  
б) у випадку подання Учасником документів тендерної пропозиції, перелік та формат файлів яких 
відрізняється від зазначених у цьому Додатку, Замовник залишає за собою право відхилити тендерну 
пропозицію Учасника. 
 
 
 
 
 


