
 
 
 
 

Комунальний позашкільний навчальний заклад  
« Міська дитячо-юнацька спортивна школа із зимових видів спорту» 

 Дніпровської міської ради 
 

           49068  м. Дніпро, вул. набережна Заводська, 53                                                                      тел.:  (056)  735-25-34 
                                                                                                                                     (056)  735-25-32 

      
 

 Оголошення 
про проведення допорогової закупівлі 

 
1. Інформація про замовника: 

Найменування замовника Комунальний позашкільний навчальний заклад «Міська дитячо-юнацька 
спортивна школа із зимових видів спорту» Дніпровської міської ради 

код ЄДРПОУ 38114032 

місцезнаходження замовника 49068, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Набережна Заводська,53 

контактна особа замовника Раєвська Оксана Юріївна 
тел. +38 067-864-13-43, e-mail: mdyssch.zima@ukr.net 

 
2. Інформація про предмет закупівлі: (CPV): 3744 0000-4  «Інвентар для фітнесу»  

№ Найменування Вимоги Одиниця 
виміру Кількість 

1 Тренажер для катання силовий Pro 
Skater Basic Sistem PS 100 Згідно з додатком 1 штука 2 

3. Умови закупівлі: 
Умови оплати Впродовж 30 календарних днів з дати поставки 

Умови поставки Поставка за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53 з 9.00 до 18.00 

Період закупівлі Липень 2018 р. 

Термін поставки 14 календарних днів з дати підписання договору 

Інші істотні умови закупі Доставку, розвантаження, занос в приміщення (за потреби підйом на поверх) 
виконує постачальник власними силами або за власний кошт 

 
4. Інформація про процедуру: 

Очікувана вартість 
74 000,00 грн. з ПДВ 
під «грн. з ПДВ» мається на увазі вартість товару з урахуванням всіх податків 
та зборів, а також інших витрат, що необхідні для виконання поставки на 
умовах цього оголошення 

Вид тендерного забезпечення Не вимагається 

Звернення за роз’ясненнями та  
Кінцевий строк подання тендерних 
пропозицій 

Оголошується безпосередньо в системі електронних закупівель 

Проведення аукціону: 

- дата  та час проведення  
Визначається автоматично та оголошується безпосередньо в системі електронних 
закупівель (учасник самотужки відстежує призначену системою дату та час 
проведення аукціону) 

- розмір мінімального кроку 
пониження ціни, грн. 2 220,00 

- розмір мінімального кроку 
пониження ціни, %: 3 % 

 
5. Критерії вибору переможця: 
ціна 100% 
Замовник, не є платником ПДВ. Порівняння тендерних пропозицій учасників буде проводитися за загальною вартістю пропозиції, що вказана 
учасником, в незалежності від системи оподаткування, до якої він відноситься. 
 



6. Порядок подання пропозиції, вимоги до пропозиції: 

Порядок подання пропозиції 

1. Пропозиції подаються до закінчення строку подання пропозицій визначеного 
системою. 
2. Пропозиція подається в системі електронних закупівель шляхом заповнення 
електронної форми та завантаження електронних копій документів, що 
вимагаються згідно з цим оголошенням. 

Вимоги до електронних копій 
документів 

Електронні копії документів повинні мати розширення .doc, .docx, .ppt, .pdf, .jpeg, 
.png та/або розширення програм, що здійснюють архівацію даних. Забороняється 
обмежувати перегляд цих файлів шляхом встановлення на них паролів або у будь-
який інший спосіб 

Вимоги до складу пропозиції (перелік 
документів, що мають бути 
завантажені в систему електронних 
закупівель) 

1. Тендерна пропозиція повинна бути  оформлена згідно з додатком 2 
2. Кваліфікаційні вимоги до учасника закупівлі повинні бути оформлені згідно із 
додатком 3 (вказані у додатку умови та перелік документів, що їх підтверджує є 
вичерпним та підлягає зміні та уточненням не пізніше ніж  за один робочий день 
до дня закінчення періоду уточнень). 

Подання пропозиції після завершення 
аукціону 

Учасник, який в ході аукціону подав пропозицію з найменшою вартістю, впродовж 
1 робочого дня з дати закінчення аукціону повинен завантажити в систему 
електронних закупівель остаточну комерційну пропозицію на загальну вартість, 
що запропонована за підсумками аукціону. 

 
7. Порядок укладення договору за підсумками закупівлі: 

Редакція договору Договір укладається в редакції згідно з додатком 4 (для платників ПДВ) або 5 ( для 
неплатників ПДВ) 

Термін укладення договору 
Договір про закупівлю за результатами кваліфікації укладається між замовником і 
переможцем не раніше ніж через 2 робочих дні та не пізніше ніж через 10 робочих 
днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця. 

Перелік документів, що надає 
постачальник для укладення договору 

Для укладення договору постачальник надає копії документів, які 
 повинні бути завірені печаткою підприємства і підписом керівника (із 
зазначенням посади та ПІБ) , а так само повинна містити напис "копія вірна" та 
дату засвідчення: 
1. Копія витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців станом на поточний місяць. 
2. Копія довідки про взяття на облік як платника податків. 
3. Копія витягу із реєстру платників податку на додану вартість. 
4. Копія останньої зареєстрованої редакції Статуту або витягу із Статуту 
підприємства (сторінки із підписами, засвідчувальними та реєстраційними 
написами, загальними положеннями (про найменування підприємства (повного та 
скороченого) і всіх видах підприємницької діяльності), органами управління та 
порядком управління підприємством. 
5. Копія протоколу/наказу чи іншого документу про призначення на посаду осіб, 
уповноважених підписувати договори. Копія контракту Контрагента , укладеного з 
генеральним директором, директором, головою правління (у разі, якщо 
необхідність укладення такого контракту передбачена Статутом Контрагента) або 
виписка з такого контракту, в якій міститься перелік повноважень генерального 
директора, директора, голови правління. Копія довіреності (у разі, якщо 
уповноважена особа з боку Контрагента діє на підставі довіреності). Копія рішення 
загальних зборів, наглядової ради, інших органів управління Контрагента про 
надання виконавчому органу Контрагента дозволу, попередньої згоди тощо на 
укладення Договору (у разі, якщо це передбачено Статутом Контрагента. Копія 
паспорта посадової особи, уповноваженої підписувати договори. 
6. Реквизити. 
7.Копія ліцензії, сертифікату або іншого дозволу на вчинення певного виду 
господарської діяльності (у разі необхідності). 

 

 
Замовник відхиляє пропозицію учасника, у разі її невідповідності вимогам замовника викладеним у цьому оголошенні та додатках до нього. 
Закупівля проводиться відповідно до рішення Дніпровської міської ради від 08.06.2016 № 30/9 «Про затвердження Положення про 
застосування системи електронних закупівель товарів, робіт і послуг у Дніпровській міській раді» (із змінами). 
 
Перелік документів, що додаються: 
Додаток 1 «Технічні, кількісні та якісні вимоги до предмета закупівлі та спосіб їх підтвердження». 
Додаток 2  «Тендерна пропозиція». 
Додаток 3  «Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження». 
Додаток 4,5  «Проект договору». 
 
 
 
                   Директор                                                                       А.Г. Фотеску 
 
                        Головний бухгалтер                                                   О.Ю. Раєвська 



 
 
 
 

Комунальний позашкільний навчальний заклад  
« Міська дитячо-юнацька спортивна школа із зимових видів спорту» 

 Дніпровської міської ради 
 

           49068  м. Дніпро, вул. набережна Заводська, 53                                                                      тел.:  (056)  735-25-34 
                                                                                                                         (056)  735-25-32 

      
 

 Оголошення 
про проведення допорогової закупівлі 

 
1. Інформація про замовника: 

Найменування замовника 
Комунальний позашкільний навчальний заклад «Міська 
дитячо-юнацька спортивна школа із зимових видів спорту» 
Дніпровської міської ради 

код ЄДРПОУ 38114032 

місцезнаходження замовника 49068, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Набережна 
Заводська,53 

контактна особа замовника Раєвська Оксана Юріївна 
тел. +38 067-864-13-43, e-mail: mdyssch.zima@ukr.net 

 
2. Інформація про предмет закупівлі: (CPV): 3741 00000-5  «Інвентар для спортивних ігор на 
відкритому повітрі»  

№ Найменування Вимоги Одиниця 
виміру Кількість 

1 Ворота хокейні професійні 
1,83*1,22 м Згідно з додатком 1 штука 2 

2 Імітатор воротаря IQHockey 
Код:INOV-02 

Згідно з додатком 1 штука 2 

3 Імітатор гравця Згідно з додатком 1 штука 4 

4 Конус тренувальний 38 см ZEL-
SPORT 

Згідно з додатком 1 штука 20 

5 Дошка тактична тренерська 
90х120 

Згідно з додатком 1 штука 2 

3. Умови закупівлі: 
Умови оплати Впродовж 30 календарних днів з дати поставки 

Умови поставки Поставка за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53 з 9.00 
до 18.00 

Період закупівлі липень 2018 р. 
Термін поставки 14 календарних днів з дати підписання договору 

Інші істотні умови закупі 
Доставку, розвантаження, занос в приміщення (за потреби підйом 
на поверх) виконує постачальник власними силами або за власний 
кошт 

 
 
4. Інформація про процедуру: 

Очікувана вартість 

                                                                                                                                                 
42 458,00 грн. з ПДВ 
під «грн. з ПДВ» мається на увазі вартість товару з урахуванням всіх податків 
та зборів, а також інших витрат, що необхідні для виконання поставки на 
умовах цього оголошення 

Вид тендерного забезпечення Не вимагається 



Звернення за роз’ясненнями та  
Кінцевий строк подання тендерних 
пропозицій 

Оголошується безпосередньо в системі електронних закупівель 

Проведення аукціону: 

- дата  та час проведення  
Визначається автоматично та оголошується безпосередньо в системі електронних 
закупівель (учасник самотужки відстежує призначену системою дату та час 
проведення аукціону) 

- розмір мінімального кроку 
пониження ціни, грн. 1 273,74 

- розмір мінімального кроку 
пониження ціни, %: 3 % 

 
5. Критерії вибору переможця: 
ціна 100% 
Замовник, не є платником ПДВ. Порівняння тендерних пропозицій учасників буде проводитися за загальною вартістю пропозиції, що вказана 
учасником, в незалежності від системи оподаткування, до якої він відноситься. 
 
6. Порядок подання пропозиції, вимоги до пропозиції: 

Порядок подання пропозиції 

1. Пропозиції подаються до закінчення строку подання пропозицій визначеного 
системою. 
2. Пропозиція подається в системі електронних закупівель шляхом заповнення 
електронної форми та завантаження електронних копій документів, що 
вимагаються згідно з цим оголошенням. 

Вимоги до електронних копій 
документів 

Електронні копії документів повинні мати розширення .doc, .docx, .ppt, .pdf, .jpeg, 
.pngта/або розширення програм, що здійснюють архівацію даних. Забороняється 
обмежувати перегляд цих файлів шляхом встановлення на них паролів або у будь-
який інший спосіб 

Вимоги до складу пропозиції (перелік 
документів, що мають бути 
завантажені в систему електронних 
закупівель) 

1. Тендерна пропозиція повинна бути  оформлена згідно з додатком 2 
2. Кваліфікаційні вимоги до учасника закупівлі повинні бути оформлені згідно із 
додатком 3 (вказані у додатку умови та перелік документів, що їх підтверджує є 
вичерпним та підлягає зміні та уточненням не пізніше ніж  за один робочий день 
до дня закінчення періоду уточнень). 

Подання пропозиції після завершення 
аукціону 

Учасник, який в ході аукціону подав пропозицію з найменшою вартістю, в 
продовж 1 робочого дня з дати закінчення аукціону, повинен завантажити в 
систему електронних закупівель остаточну комерційну пропозицію на загальну 
вартість, що запропонована за підсумками аукціону. 

 
7. Порядок укладення договору за підсумками закупівлі: 
Редакція договору Договір укладається в редакції згідно з додатком 4 (для платників ПДВ) або 5 ( для 

неплатників ПДВ) 

Термін укладення договору 
Договір про закупівлю за результатами кваліфікації укладається між замовником і 
переможцем не раніше ніж через 2 робочих дні та не пізніше ніж через 10 робочих 
днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця. 

Перелік документів, що надає 
постачальник для укладення договору 

Для укладення договору постачальник надає копії документів, які 
 повинні бути завірені печаткою підприємства і підписом керівника (із 
зазначенням посади та ПІБ) , а так само повинна містити напис "копія вірна" та 
дату засвідчення: 
1. Копія витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців станом на поточний місяць. 
2. Копія довідки про взяття на облік як платника податків. 
3. Копія витягу із реєстру платників податку на додану вартість. 
4. Копія останньої зареєстрованої редакції Статуту або витягу із Статуту 
підприємства (сторінки із підписами, засвідчувальними та реєстраційними 
написами, загальними положеннями (про найменування підприємства (повного та 
скороченого) і всіх видах підприємницької діяльності), органами управління та 
порядком управління підприємством. 
5. Копія протоколу/наказу чи іншого документу про призначення на посаду осіб, 
уповноважених підписувати договори. Копія контракту Контрагента , укладеного з 
генеральним директором, директором, головою правління (у разі, якщо 
необхідність укладення такого контракту передбачена Статутом Контрагента) або 
виписка з такого контракту, в якій міститься перелік повноважень генерального 
директора, директора, голови правління. Копія довіреності (у разі, якщо 
уповноважена особа з боку Контрагента діє на підставі довіреності). Копія рішення 
загальних зборів, наглядової ради, інших органів управління Контрагента про 
надання виконавчому органу Контрагента дозволу, попередньої згоди тощо на 
укладення Договору (у разі, якщо це передбачено Статутом Контрагента. Копія 
паспорта посадової особи, уповноваженої підписувати договори. 
6. Реквизити. 
7.Копія ліцензії, сертифікату або іншого дозволу на вчинення певного виду 
господарської діяльності (у разі необхідності). 

 



 
Замовник відхиляє пропозицію учасника, у разі її невідповідності вимогам замовника викладеним у цьому 
оголошенні та додатках до нього. 
Закупівля проводиться відповідно до рішення Дніпровської міської ради від 08.06.2016 № 30/9 «Про 
затвердження Положення про застосування системи електронних закупівель товарів, робіт і послуг у 
Дніпровській міській раді» (із змінами). 
 
Перелік документів, що додаються: 
Додаток 1 «Технічні, кількісні та якісні вимоги до предмета закупівлі та спосіб їх підтвердження». 
Додаток 2  «Тендерна пропозиція». 
Додаток 3  «Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження». 
Додаток 4,5  «Проект договору». 
 
 
 
                  Директор                                                                         А.Г. Фотеску 
 
                       Головний бухгалтер                                                     О.Ю. Раєвська 

 



 
 
 
 

Комунальний позашкільний навчальний заклад  
« Міська дитячо-юнацька спортивна школа із зимових видів спорту» 

 Дніпровської міської ради 
 

           49068  м. Дніпро, вул. набережна Заводська, 53                                                                      тел.:  (056)  735-25-34 
                                                                                                                         (056)  735-25-32 

      
 

 Оголошення 
про проведення допорогової закупівлі 

 
1. Інформація про замовника: 

Найменування замовника Комунальний позашкільний навчальний заклад «Міська дитячо-юнацька 
спортивна школа із зимових видів спорту» Дніпровської міської ради 

код ЄДРПОУ 38114032 

місцезнаходження замовника 49068, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Набережна Заводська,53 

контактна особа замовника Раєвська Оксана Юріївна 
тел. +38 067-864-13-43, e-mail: mdyssch.zima@ukr.net 

 
2. Інформація про предмет закупівлі: (CPV): 3744 0000-4  «Інвентар для фітнесу»  

№ Найменування Вимоги Одиниця 
виміру Кількість 

1 Тренажер «Змейка» DN-69 
IQHockey Код: INOV-05 Згідно з додатком 1 штука 4 

2 
Тренажер для дриблінгу 

POWERSHOT 2х1 м IQHockey 
Код: INOV-01 

Згідно з додатком 1 штука 10 

3. Умови закупівлі: 
Умови оплати Впродовж 30 календарних днів з дати поставки 

Умови поставки Поставка за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53 з 9.00 до 18.00 

Період закупівлі Липень 2018 р. 

Термін поставки 14 календарних днів з дати підписання договору 

Інші істотні умови закупі Доставку, розвантаження, занос в приміщення (за потреби підйом на поверх) 
виконує постачальник власними силами або за власний кошт 

 
4. Інформація про процедуру: 

Очікувана вартість 
48 858,00 грн. з ПДВ 
під «грн. з ПДВ» мається на увазі вартість товару з урахуванням всіх податків 
та зборів, а також інших витрат, що необхідні для виконання поставки на 
умовах цього оголошення 

Вид тендерного забезпечення Не вимагається 

Звернення за роз’ясненнями та  
Кінцевий строк подання тендерних 
пропозицій 

Оголошується безпосередньо в системі електронних закупівель 

Проведення аукціону: 

- дата  та час проведення  
Визначається автоматично та оголошується безпосередньо в системі електронних 
закупівель (учасник самотужки відстежує призначену системою дату та час 
проведення аукціону) 

- розмір мінімального кроку 
пониження ціни, грн. 1 495,74 

- розмір мінімального кроку 
пониження ціни, %: 

3 % 

 
5. Критерії вибору переможця: 



ціна 100% 
Замовник, не є платником ПДВ. Порівняння тендерних пропозицій учасників буде проводитися за загальною вартістю пропозиції, що вказана 
учасником, в незалежності від системи оподаткування, до якої він відноситься. 
 
6. Порядок подання пропозиції, вимоги до пропозиції: 

Порядок подання пропозиції 

1. Пропозиції подаються до закінчення строку подання пропозицій визначеного 
системою. 
2. Пропозиція подається в системі електронних закупівель шляхом заповнення 
електронної форми та завантаження електронних копій документів, що 
вимагаються згідно з цим оголошенням. 

Вимоги до електронних копій 
документів 

Електронні копії документів повинні мати розширення .doc, .docx, .ppt, .pdf, .jpeg, 
.png та/або розширення програм, що здійснюють архівацію даних. Забороняється 
обмежувати перегляд цих файлів шляхом встановлення на них паролів або у будь-
який інший спосіб 

Вимоги до складу пропозиції (перелік 
документів, що мають бути 
завантажені в систему електронних 
закупівель) 

1. Тендерна пропозиція повинна бути  оформлена згідно з додатком 2 
2. Кваліфікаційні вимоги до учасника закупівлі повинні бути оформлені згідно із 
додатком 3 (вказані у додатку умови та перелік документів, що їх підтверджує є 
вичерпним та підлягає зміні та уточненням не пізніше ніж  за один робочий день 
до дня закінчення періоду уточнень). 

Подання пропозиції після завершення 
аукціону 

Учасник, який в ході аукціону подав пропозицію з найменшою вартістю, впродовж 
1 робочого дня з дати закінчення аукціону повинен завантажити в систему 
електронних закупівель остаточну комерційну пропозицію на загальну вартість, 
що запропонована за підсумками аукціону. 

 
7. Порядок укладення договору за підсумками закупівлі: 

Редакція договору Договір укладається в редакції згідно з додатком 4 (для платників ПДВ) або 5 ( для 
неплатників ПДВ) 

Термін укладення договору 
Договір про закупівлю за результатами кваліфікації укладається між замовником і 
переможцем не раніше ніж через 2 робочих дні та не пізніше ніж через 10 робочих 
днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця. 

Перелік документів, що надає 
постачальник для укладення договору 

Для укладення договору постачальник надає копії документів, які 
 повинні бути завірені печаткою підприємства і підписом керівника (із 
зазначенням посади та ПІБ) , а так само повинна містити напис "копія вірна" та 
дату засвідчення: 
1. Копія витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців станом на поточний місяць. 
2. Копія довідки про взяття на облік як платника податків. 
3. Копія витягу із реєстру платників податку на додану вартість. 
4. Копія останньої зареєстрованої редакції Статуту або витягу із Статуту 
підприємства (сторінки із підписами, засвідчувальними та реєстраційними 
написами, загальними положеннями (про найменування підприємства (повного та 
скороченого) і всіх видах підприємницької діяльності), органами управління та 
порядком управління підприємством. 
5. Копія протоколу/наказу чи іншого документу про призначення на посаду осіб, 
уповноважених підписувати договори. Копія контракту Контрагента , укладеного з 
генеральним директором, директором, головою правління (у разі, якщо 
необхідність укладення такого контракту передбачена Статутом Контрагента) або 
виписка з такого контракту, в якій міститься перелік повноважень генерального 
директора, директора, голови правління. Копія довіреності (у разі, якщо 
уповноважена особа з боку Контрагента діє на підставі довіреності). Копія рішення 
загальних зборів, наглядової ради, інших органів управління Контрагента про 
надання виконавчому органу Контрагента дозволу, попередньої згоди тощо на 
укладення Договору (у разі, якщо це передбачено Статутом Контрагента. Копія 
паспорта посадової особи, уповноваженої підписувати договори. 
6. Реквизити. 
7.Копія ліцензії, сертифікату або іншого дозволу на вчинення певного виду 
господарської діяльності (у разі необхідності). 

 

 
Замовник відхиляє пропозицію учасника, у разі її невідповідності вимогам замовника викладеним у цьому оголошенні та додатках до нього. 
Закупівля проводиться відповідно до рішення Дніпровської міської ради від 08.06.2016 № 30/9 «Про затвердження Положення про 
застосування системи електронних закупівель товарів, робіт і послуг у Дніпровській міській раді» (із змінами). 
 
Перелік документів, що додаються: 
Додаток 1 «Технічні, кількісні та якісні вимоги до предмета закупівлі та спосіб їх підтвердження». 
Додаток 2  «Тендерна пропозиція». 
Додаток 3  «Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження». 
Додаток 4,5  «Проект договору». 
 
 
 
                   Директор                                                                           А.Г. Фотеску 
 
                         Головний бухгалтер                                                      О.Ю. Раєвська 

 



 
 
 
 

Комунальний позашкільний навчальний заклад  
« Міська дитячо-юнацька спортивна школа із зимових видів спорту» 

 Дніпровської міської ради 
 

           49068  м. Дніпро, вул. набережна Заводська, 53                                                                      тел.:  (056)  735-25-34 
                                                                                                                         (056)  735-25-32 

      
 

 Оголошення 
про проведення допорогової закупівлі 

 
1. Інформація про замовника: 

Найменування замовника Комунальний позашкільний навчальний заклад «Міська дитячо-юнацька 
спортивна школа із зимових видів спорту» Дніпровської міської ради 

код ЄДРПОУ 38114032 

місцезнаходження замовника 49068, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Набережна Заводська,53 

контактна особа замовника Раєвська Оксана Юріївна 
тел. +38 067-864-13-43, e-mail: mdyssch.zima@ukr.net 

 
2. Інформація про предмет закупівлі: (CPV): 323200000-2 «Телевізійне й аудіовізуальне обладнання» 
(телевизор LG 40UF695V) 

№ Найменування Вимоги Одиниця 
виміру Кількість 

1 телевизор LG 40UF695V Згідно з додатком 1 штука 1 

3. Умови закупівлі: 
Умови оплати Впродовж 30 календарних днів з дати поставки 

Умови поставки Поставка за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53 з 9.00 до 18.00 

Період закупівлі Липень 2018 р. 

Термін поставки 14 календарних днів з дати підписання договору 

Інші істотні умови закупі Доставку, розвантаження, занос в приміщення (за потреби підйом на поверх) 
виконує постачальник власними силами або за власний кошт 

 
4. Інформація про процедуру: 

Очікувана вартість 
12 243,00 грн. з ПДВ 
під «грн. з ПДВ» мається на увазі вартість товару з урахуванням всіх податків 
та зборів, а також інших витрат, що необхідні для виконання поставки на 
умовах цього оголошення 

Вид тендерного забезпечення Не вимагається 

Звернення за роз’ясненнями та  
Кінцевий строк подання тендерних 
пропозицій 

Оголошується безпосередньо в системі електронних закупівель 

Проведення аукціону: 

- дата  та час проведення  
Визначається автоматично та оголошується безпосередньо в системі електронних 
закупівель (учасник самотужки відстежує призначену системою дату та час 
проведення аукціону) 

- розмір мінімального кроку 
пониження ціни, грн. 367,29 

- розмір мінімального кроку 
пониження ціни, %: 3 % 

 
5. Критерії вибору переможця: 
ціна 100% 
Замовник, не є платником ПДВ. Порівняння тендерних пропозицій учасників буде проводитися за загальною вартістю пропозиції, що вказана 
учасником, в незалежності від системи оподаткування, до якої він відноситься. 
 



6. Порядок подання пропозиції, вимоги до пропозиції: 

Порядок подання пропозиції 

1. Пропозиції подаються до закінчення строку подання пропозицій визначеного 
системою. 
2. Пропозиція подається в системі електронних закупівель шляхом заповнення 
електронної форми та завантаження електронних копій документів, що 
вимагаються згідно з цим оголошенням. 

Вимоги до електронних копій 
документів 

Електронні копії документів повинні мати розширення .doc, .docx, .ppt, .pdf, .jpeg, 
.pngта/або розширення програм, що здійснюють архівацію даних. Забороняється 
обмежувати перегляд цих файлів шляхом встановлення на них паролів або у будь-
який інший спосіб 

Вимоги до складу пропозиції (перелік 
документів, що мають бути 
завантажені в систему електронних 
закупівель) 

1. Тендерна пропозиція повинна бути  оформлена згідно з додатком 2 
2. Кваліфікаційні вимоги до учасника закупівлі повинні бути оформлені згідно із 
додатком 3 (вказані у додатку умови та перелік документів, що їх підтверджує є 
вичерпним та підлягає зміні та уточненням не пізніше ніж  за один робочий день 
до дня закінчення періоду уточнень). 

Подання пропозиції після завершення 
аукціону 

Учасник, який в ході аукціону подав пропозицію з найменшою вартістю, в 
продовж 1 робочого дня з дати закінчення аукціону, повинен завантажити в 
систему електронних закупівель остаточну комерційну пропозицію на загальну 
вартість, що запропонована за підсумками аукціону. 

 
7. Порядок укладення договору за підсумками закупівлі: 

Редакція договору Договір укладається в редакції згідно з додатком 4 (для платників ПДВ) або 5 ( для 
неплатників ПДВ) 

Термін укладення договору 
Договір про закупівлю за результатами кваліфікації укладається між замовником і 
переможцем не раніше ніж через 2 робочих дні та не пізніше ніж через 10 робочих 
днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця. 

Перелік документів, що надає 
постачальник для укладення договору 

Для укладення договору постачальник надає копії документів, які 
 повинні бути завірені печаткою підприємства і підписом керівника (із 
зазначенням посади та ПІБ) , а так само повинна містити напис "копія вірна" та 
дату засвідчення: 
1. Копія витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців станом на поточний місяць. 
2. Копія довідка з єдиного державного реєстру підприємств України (видана 
управлінням статистики). 
3. Копія довідки про взяття на облік як платника податків. 
4. Копія витягу із реєстру платників податку на додану вартість. 
5. Копія останньої зареєстрованої редакції Статуту або витягу із Статуту 
підприємства (сторінки із підписами, засвідчувальними та реєстраційними 
написами, загальними положеннями (про найменування підприємства (повного та 
скороченого) і всіх видах підприємницької діяльності), органами управління та 
порядком управління підприємством. 
6. Копія протоколу/наказу чи іншого документу про призначення на посаду осіб, 
уповноважених підписувати договори. Копія контракту Контрагента , укладеного з 
генеральним директором, директором, головою правління (у разі, якщо 
необхідність укладення такого контракту передбачена Статутом Контрагента) або 
виписка з такого контракту, в якій міститься перелік повноважень генерального 
директора, директора, голови правління. Копія довіреності (у разі, якщо 
уповноважена особа з боку Контрагента діє на підставі довіреності). Копія рішення 
загальних зборів, наглядової ради, інших органів управління Контрагента про 
надання виконавчому органу Контрагента дозволу, попередньої згоди тощо на 
укладення Договору (у разі, якщо це передбачено Статутом Контрагента. Копія 
паспорта посадової особи, уповноваженої підписувати договори. 
7. Реквизити. 
8.Копія ліцензії, сертифікату або іншого дозволу на вчинення певного виду 
господарської діяльності (у разі необхідності). 

 

 
Замовник відхиляє пропозицію учасника, у разі її невідповідності вимогам замовника викладеним у цьому оголошенні та додатках до нього. 
Закупівля проводиться відповідно до рішення Дніпровської міської ради від 08.06.2016 № 30/9 «Про затвердження Положення про 
застосування системи електронних закупівель товарів, робіт і послуг у Дніпровській міській раді» (із змінами). 
 
Перелік документів, що додаються: 
Додаток 1 «Технічні, кількісні та якісні вимоги до предмета закупівлі та спосіб їх підтвердження». 
Додаток 2  «Тендерна пропозиція». 
Додаток 3  «Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження». 
Додаток 4,5  «Проект договору». 
 
 
 
                   Директор                                                                              А.Г. Фотеску 
 
                         Головний бухгалтер                                                         О.Ю. Раєвська 

 
 


