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Розділ 1. Загальні положення 
1. Терміни, які 
вживаються в 
документації конкурсних 
торгів 

 

 1.1. Керуючись Законом України "Про здійснення державних 
закупівель" (надалі Закон) та відповідними нормативно-правовими 
актами чинного законодавства України  Замовник оголошує відкриті 
торги (конкурсні торги) на закупівлю товару: 31.20.3. пристроїв 
електричних комплектних (придбання блочно-модульної 
трансформаторної підстанції) для об’єкту «Інженерні мережі для 
функціонування критої спортивної споруди з штучним 
льодовим покриттям по вул.Загородна балка,1»).  
 (надалі – товар)  згідно з процедурою та умовами, визначеними у 
цій документації конкурсних торгів. 
 До участі у торгах (конкурсних торгах) запрошуються фізичні 
особи, в тому числі фізичні особи - підприємці, юридичні особи 
(резиденти або нерезиденти), які письмово підтвердили намір взяти 
участь у процедурі закупівлі та/або подали пропозицію конкурсних 
торгів.  
Учасник самостійно несе усі витрати, пов'язані з підготовкою та 
поданням його пропозиції конкурсних торгів. Витрати Учасника 
щодо участі у процедурі торгів не вважаються збитками та не 
підлягають відшкодуванню. 

Під час проведення процедури закупівлі конкурсні пропозиції 
мають право подавати всі зацікавлені особи. 

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі 
закупівлі на рівних умовах. 

 Усі інші питання, не передбачені цією документацією 
конкурсних торгів регулюються Законом та відповідними 
нормативно-правовими актами чинного законодавства. 
Документація конкурсних торгів (та/або зміни до неї) може бути 
безоплатно отримана кожною фізичною/юридичною особою на 
веб-порталі Уповноваженого органу. 

2. Інформація про 
замовника торгів: 

 

- повне найменування: Управління капітального будівництва Севастопольської 
міської державної адміністрації 

- місцезнаходження: 99011 м. Севастополь, вул. Леніна,2 
- посадова особа замовника, 
 уповноважена здійснювати 
зв’язок з учасниками: 

Іванців Михайло Михайлович – начальник відділу 
комплектації та маркетингу УКБ СМДА;  м. Севастополь, 
вул. Леніна, 2 , 99011;  робочий телефон – (0692) 54-32-29; 

3. Інформація про 
предмет закупівлі: 
  

 

- найменування предмета 
закупівлі: 

31.20.3. пристрої електричні комплектні (придбання блочно-
модульної трансформаторної підстанції) для об’єкту «Інженерні 
мережі для функціонування критої спортивної споруди з 
штучним льодовим покриттям по вул.Загородна балка,1»).  
 

- місце, кількість, обсяг 
поставки товарів: 

  м. Севастополь,  
 
Блочно-модульна трансформаторна підстанція – 1 комплект. 
 

- строк поставки товарів 
(надання послуг, 
виконання робіт) 

  грудень 2012р. 
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4. Процедура закупівлі: Відкриті торги 
5. Недискримінація 
учасників: 

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі 
закупівлі на рівних умовах 

6. Інформація про 
валюту (валюти), у якій 
(яких)повинна бути 
розрахована і зазначена 
ціна пропозиції 
конкурсних торгів: 

Валютою пропозиції конкурсних торгів  є національна валюта 
України гривня. Розрахунки за товар здійснюватимуться у 
національній валюті України згідно з Договором.  

7. Інформація про мову 
(мови), якою (якими) 
повинні бути складені 
пропозиції конкурсних 
торгів 

Всі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних 
торгів, складаються українською / російської мовою . 
 

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних 
торгів 

1. Процедура надання 
роз’яснень щодо 
документації 
конкурсних торгів 

Учасник, який отримав  документацію конкурсних торгів має право 
не пізніше ніж за 10  днів до закінчення строку подання пропозицій  
конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо  
документації  конкурсних торгів. 
Замовник повинен дати роз’яснення  на письмовий запит протягом 
трьох днів з дня його отримання всім учасникам, яким було надано  
документацію конкурсних торгів . 
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами 
письмових запитів учасників, які отримали документацію 
конкурсних торгів, продовжити строк подання та розкриття 
пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та 
письмово повідомити протягом одного робочого дня з дня 
прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх учасників, 
яким було видано документацію конкурсних торгів. 
У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту 
документації конкурсних торгів,  її змін або якщо внесені до 
документації конкурсних торгів зміни, замовник повинен 
продовжити строк подання пропозицій конкурсних торгів. Рішення 
про продовження строку подання пропозицій конкурсних торгів 
приймається замовником з урахуванням того, що такий строк 
повинен бути достатнім для врахування учасниками, які отримали 
документацію конкурсних торгів, зазначених змін, доповнень або 
роз’яснень та своєчасного подання  пропозицій конкурсних торгів, 
але не менш як на сім  днів. Про це повідомити всіх учасників, 
яким було видано документацію конкурсних торгів. 

2. Порядок проведення 
зборів з метою 
роз'яснення запитів 
щодо документації 
конкурсних торгів 

 Замовник має право провести збори з метою надання роз’яснення 
будь-яких письмових запитів. Результати зборів будуть 
відображені у протоколі зборів з викладенням у ньому всіх 
роз’яснень щодо запитів. Незалежно від присутності на зборах, 
протокол зборів буде надіслано кожній особі, яка отримала  
документацію конкурсних торгів . 

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 
1. Оформлення 

пропозиції конкурсних 
торгів  

 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі, 
прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному 
конверті. 
 Пропозиція конкурсних торгів  підписується уповноваженою 
посадовою особою учасника. На всіх сторінках пропозиції 
конкурсних торгів  мають міститися відбитки печатки учасника та 
підпис уповноваженої посадової особи (осіб).  
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Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних 
торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з 
протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, 
дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження 
посадової особи учасника на підписання документів: протоколу 
розкриття, договору на поставку обладнання. У разі, якщо 
учасником торгів є фізична особа, то пропозиція конкурсних торгів  
повинна містити лише підписи учасника-фізичної особи. Всі 
сторінки пропозиції конкурсних торгів, на яких зроблені будь-які 
окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, 
що підписують пропозицію конкурсних торгів. Відповідальність за 
помилки друку у документах, надісланих до комітету конкурсних 
торгів підписаних відповідним чином, несе учасник. 
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня 
находження запиту підтверджує надходження пропозиції 
конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. 
Пропозиція конкурсних торгів подається в одному екземплярі у 
промаркованому конверті відповідно додатку 6 обовязково 
зазначається: 
  Конверт опечатується та оформлється згідно додатку 6  
«Адреса Замовника, адреса та повне найменування Учасника, 
код ЄДРПОУ, телефон, факс, найменування процедури 
закупівлі, зазначене в оголошенні про заплановану закупівлю,  
“Не відкривати до початку торгів.» 
  Якщо конверти, що містять пропозицію конкурсних торгів, не 
оформлені, не запечатані та не завірені печаткою Учасника, 
підписом уповноваженої особи відповідно до зазначених вище 
вимог, Замовник не несе відповідальності за неправильне або 
передчасне відкриття пропозиції. 
 

2. Зміст пропозиції 
конкурсних торгів 
учасника 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури 
закупівлі, повинна складатися з:  

- комерційної частини; 
- технічної частини. 

Комерційна частина пропозиції конкурсних торгів повинна 
включати: 
         - інформацію щодо ціни та інших комерційних умов, які 
пропонуються учасником (за формою, встановленою Додатком 1 
до цієї документації конкурсних торгів); 
        - документально підтверджену інформацію про відповідність 
Учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 
Закону та іншим вимогам Замовника (Додаток № 2). 
  -   документи, що підтверджують повноваження посадової особи 
або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису 
документів пропозиції конкурсних торгів;  
     - основні умови договору про закупівлю.( Додаток № 5); 
     За підроблення документів учасник торгів несе кримінальну 
відповідальність відповідно до  Кримінального Кодексу України  
В пропозиції конкурсних торгів ціна  вказується за одиницю 
виміру товару, який пропонується для постачання та остаточно 
виводиться  підсумкова ціна пропозиції конкурсних торгів.  

 Ціна пропозиції конкурсних торгів повинна: 
 бути визначена на момент подання пропозиції конкурсних 

торгів; 
 бути визначена з урахуванням норм чинного законодавства 

України; 
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 включати всi витрати на: 
 сплату усіх податків та зборів, що сплачуються або мають 
бути сплачені згідно з чинним законодавством України; 

 транспортування предмету закупівлі до мiсця, зазначеного у 
«Загальній інформації про торги (конкурсні торги)»на 
умовах СІР (для товарів, що постачаються в межах України) 
чи DDP (для товарів, що надаються з-за кордону) за 
правилами ІНКОТЕРМС-2000; 

 Ціна пропозиції конкурсних торгів має бути визначена  чітко та 
остаточно без будь-яких посилань, обмежень або застережень. 

В  пропозиції конкурсних торгів ціни вказуються за кожну 
одиницю виміру товару, який пропонується для постачання, 
вартість кожного найменування із урахуванням кількості, 
зазначеної в технічних вимогах. 

 Пропозицiю конкурсних торгів, яка буде мати будь-які 
посилання, обмеження або застереження щодо ціни пропозиції 
конкурсних торгів, буде вiдхилено як невiдповiдну до вимог цієї 
документації конкурсних торгів. 

 Цiна пропозиції конкурсних торгів повинна залишатися 
фiксованою на протязi всього строку дiї пропозиції конкурсних 
торгів. Пропозицiю конкурсних торгів, яка буде мати регульованi 
цiни, буде вiдхилено як невiдповiдну до вимог цієї документації 
конкурсних торгів. 
Технічна частина пропозиції конкурсних торгів повинна містити 
інформацію (документальне підтвердження) про необхідні 
технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, 
встановлені замовником у Додатку №4 цієї 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 пропозиції конкурсних торгів 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 
пропозиції конкурсних торгів, не відшкодовуються (в тому числі і 
у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулись). 
          Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію 
конкурсних торгів. 
 

 3. Забезпечення 
пропозиції конкурсних 
торгів 

 Керуючись ст.24 Закону пропозиція конкурсних торгів 
супроводжується забезпеченням пропозиції конкурсних торгів у 
вигляді оригіналу  банківської гарантії. 
 Банківська гарантія – документ, виданий Учаснику торгів його 
основним обслуговуючим банком, який гарантує негайно за 
першою письмовою вимогою Замовника сплатити суму у розмірі:    
 12 000,0 (дванадцять тисяч грн. 00 коп.)  
Забезпечення пропозиції конкурсних торгів у вигляді оригіналу 
банківської гарантії Учасник вкладає в окремий файл та подає у 
складі пропозиції конкурсних торгів.  
 Якщо Учасник надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів у 
формі  банківської гарантії, то Замовник має право звернутися із 
запитом до відповідної установи з метою підтвердження 
достовірності інформації щодо оформлення та надання Учаснику 
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банківської гарантії згідно вимог чинного законодавства.  
У разі якщо інформація є недостовірною Замовник може прийняти 
рішення, що забезпечення пропозиції конкурсних торгів 
оформлено не належним чином, містить недостовірну інформацію 
про його відповідність згідно вимог документації конкурсних 
торгів.   
 Строк дії банківської гарантії має відповідати строку дії 
пропозиції конкурсних торгів, згідно розділу 3 пункту 5. 
 Усі витрати, пов’язані з поданням  забезпечення пропозиції 
конкурсних торгів, здійснюються за рахунок Учасника. 

4. Умови повернення чи 
неповернення 
забезпечення пропозиції 
конкурсних торгів  

Забезпечення   пропозиції конкурсних торгів не повертається 
Замовником  у разі: 
- відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після 
закінчення строку її подання; 
- непідписання учасником, що став переможцем процедури торгів, 
договору про закупівлю; 
Замовник повинен повернути забезпечення пропозиції конкурсних 
торгів Учаснику протягом 3 (трьох) банківських днів з дня 
настання підстави для повернення забезпечення пропозиції 
конкурсних торгів у разі: 
− закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних 
торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів, розділ 3 
пункт 5; 
− укладення договору про закупівлю з Учасником, що став 
переможцем конкурсних торгів; 
− відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення 
строку її подання; 
- закінчення процедури закупівлі у разі неукладення договору про 
закупівлю з жодним з Учасників, що подали пропозиції 
конкурсних торгів. 
 Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних 
торгів (у разі якщо вони не повертаються Учаснику), підлягають 
перерахуванню до відповідного бюджету.  

5. Строк, протягом 
якого пропозиції 
конкурсних торгів є 
дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів залишаються дійсними з дати  
розкриття пропозицій конкурсних торгів протягом 120 днів. 
Пропозиція конкурсних торгів, дійсна на коротший період, 
відхиляється замовником як така, що не відповідає умовам 
документації конкурсних торгів. 
До закінчення строку дії пропозиції конкурсних торгів замовник 
має право вимагати від учасників продовження дії  пропозицій 
конкурсних торгів на додатковий період часу.  
  Учасник має право:  
- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним 
забезпечення конкурсних торгів; 
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданих ним 
пропозиції конкурсних торгів та забезпечення пропозиції 
конкурсних торгів. 

6. Кваліфікаційні 
критерії до учасників 

6.1. Згідно з ст.16 Закону Учасник зобов’язаний надати Замовнику 
у складі пропозиції конкурсних торгів документи, які 
підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям 
у обсязі, зазначеному у Додатку 2 цієї документації конкурсних 
торгів. 
6.2. Замовником вимагається від Учасника подання інформації, що 
підтверджує  відповідність Учасника таким критеріям: 
 - наявність обладнання та матеріально-технічної бази; 
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- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають 
необхідні знання та досвід; 
 наявність документально підтвердженого досвіду виконання 

аналогічних договорів; 
 наявність фінансової спроможності; 
Для належної оцінки у складі пропозиції конкурсних торгів 
відповідності учасник повенен надати інформацію про 
підтвердження відповідності учасника установленим 
кваліфікаційним критеріям із доданням необхідних документів. 
Учасник подає, як частину його пропозиції конкурсних торгів, 
наступні документи, що підтверджують відповідність учасника 
встановленим кваліфікаційним критеріям: 
- дані про наявність матеріально-технічної бази (наявність офісних 
приміщень, складських приміщень, технічних засобів для 
завантаження/розвантаження, перевезення товару); 
-  дані про наявність працівників відповідної кваліфікації, які 
мають необхідні знання та досвід в сфері виробництва, 
використання та обслуговування вказаного товару; 
 копії документів бухгалтерської звітності за останній звітний 

період (окрім фізичних осіб, які не є суб’єктами 
підприємницької діяльності, осіб, що є платниками єдиного 
податку, осіб, звільнених від оподаткування згідно чинного 
законодавства України, та нерезидентів України), зокрема: 

 копії балансу підприємства за 9 місяців 2012 року; 
 копії звіту про фінансові результати за 9 місяців 2012 року; 
      для фізичних осіб:  
    - довідку з банку про наявність розрахункового рахунку;  
    - довідку з банку про рух грошових коштів за  9 місяців 2012 
року;  
     - копію податкової декларації платника єдиного податку – 
фізичної особи підприємця, або копію податкової декларації з 
податку на доходи фізичних осіб за  9 місяців 2012 року. 
 копію довідки з обслуговуючого банку про відсутність 

(наявність) заборгованості за кредитами; 
 довідку про досвід виконання аналогічних договорів, складену у 

довільній формі, яка повинна містити: 
 перелік виконаних аналогічних поставок; 
 обсяг цих поставок; 
 найменування підприємств (організацій, установ), для яких 
ці поставки виконувались, із зазначенням їх адрес та 
контактних телефонів; 

 копії виконаних аналогічних договорів, про які зазначено у 
довідці про досвід виконання аналогічних договорів 

7. Інформація про 
необхідні технічні, 
якісні та кількісні 
характеристики 
предмета закупівлі 

-  блочно-модульна трансформаторна підстанція - 1 (один) 
комплект 
Призначена для забезпечення електроенергією критої спортивної 
споруди з штучним льодовим покриттям.
   Блочно-модульна споруда КТП служить захисною оболонкою 
для встановлених усередині нього складових елементів. В ній 
підтримуються умови, що відповідають умовам експлуатації КТП. 
Споруда блочної КТП обладнана освітленням та опаленням. Для 
регулювання освітлення, опалення і штучної вентиляції всередині 
блочних КТП є шафа власних потреб. 
Технічні параметри повинні відповідати вимогам вказаним в 
додатку №4. 
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8. Опис окремої 
частини (частин) 
предмета закупівлі, 
щодо яких можуть бути 
подані пропозиції 
конкурсних торгів 

 Закупівля окремої частини предмету закупівлі не передбачається 
 

9. Внесення змін або 
відкликання пропозиції 
конкурсних торгів 
учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію 
конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого  
забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про 
відкликання пропозиції конкурсних торгів можуть бути враховані у 
разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання 
пропозицій конкурсних торгів. 
Повідомлення про зміни або анулювання пропозиції конкурсних 
торгів готується, запечатується, маркується та відправляється у 
відповідності із розділом 3 п.1. Конверт додатково позначається 
„Зміни» або «Анулювання» відповідно. Повідомлення про 
анулювання та зміни може також надсилатися засобами зв’язку, 
але з наступним надсиланням письмового підтвердження. 
 Після відкриття конверта, внесення змін до пропозиції конкурсних 
торгів  не дозволяється. У винятковому випадку на запит комітету з 
конкурсних торгів учасник може дати лише пояснення до змісту  
пропозиції конкурсних торгів, не змінюючи її суті. 

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 
 

1. Спосіб, місце та 
кінцевий строк подання 
 пропозицій конкурсних 
торгів:  
- спосіб подання 
пропозицій конкурсних 
торгів: 

- місце подання 
пропозицій конкурсних 
торгів: 

- кінцевий строк подання 
пропозицій конкурсних 
торгів (дата, час): 

 
 
 
 
Особисто або поштою 
 
 
 
 
99011 м. Севастополь, вул. Леніна, 2 каб.701 
 
 
 
06.12.2012р.    до 10 год.30 хв. 
 
Пропозиції конкурсних торгів повинні бути подані за адресою та 
не пізніше часу та дати, зазначених у розділі 4 п.1. 
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після 
закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються 
учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом 
одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує 
находження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та 
часу. 

2. Місце, дата та час 
розкриття пропозицій 
конкурсних торгів: 

- місце розкриття 
пропозицій конкурсних 
торгів: 

 
 
 
 
99011 м. Севастополь, вул. Леніна, 2 каб.706 
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- дата та час розкриття 
пропозицій конкурсних 
торгів: 

06.12.2012 р.  о  16 год. 00 хв. 
 
 Замовник відкриває пропозиції конкурсних торгів та зміни, 
зроблені згідно з розділом 3 п. 9, у день закінчення строку їх 
подання у час та місці, зазначених у розділі 4 п.1. 

 До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних 
торгів Замовником допускаються всі Участники, які подали 
пропозиції конкурсних торгів, або їх уповноважені представники. 

На процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів 
можуть бути присутні представники засобів масової інформації. 

 Для підтвердження того факту, що особа, яка бажає 
прийняти участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних 
торгів, дійсно є Учасником або його уповноваженим 
представником, ця особа повинна мати при собі: 
 оригінал документа, що засвідчує його особу; 
 довіреність Учасника на представництво його інтересів та 

підпис документів, оформлену згідно з вимогами чинного 
законодавства (за винятком випадку, коли у процедурі 
розкриття пропозицій конкурсних торгів безпосередньо 
прийматиме участь Учасник-фізична особа). У разі, якщо у 
процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів 
безпосередньо прийматиме участь керівник Учасника-
юридичної особи, замість зазначеної довіреності він повинен 
пред’явити належним чином завірену копію документа, який 
підтверджує його повноваження як керівника (засновницький 
договір, протокол зборів засновників тощо); 
Для підтвердження того факту, що особа, яка бажає прийняти 

участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів, 
дійсно є представником засобів масової інформації, ця особа 
повинна мати при собі: 
 нотаріально завірену копію документа про державну 

реєстрацію засобу масової інформації, який дана особа 
представляє; 

 оригінал особистого посвідчення засобу масової інформації, 
який ця особа представляє; 
Особи, які не матимуть при собі вищезазначених документів, 

до участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів 
допущені не будуть. 

 Конверти, позначені "Зміни", відкриваються разом з 
конвертами, де знаходиться пропозиція конкурсних торгів, до якої 
ці зміни вносяться.  

 Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів 
перевіряється наявність усіх необхідних документів, передбачених 
цією документацією конкурсних торгів. 

 Особам, присутнім на процедурі розкриття пропозицій 
конкурсних торгів, оголошуються найменування та адреса кожного 
Учасника, а також ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. 

 Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів комітетом з 
конкурсних торгів ведеться протокол, копія якого надається усім 
Учасникам на їх запит.  

 Відсутність Учасника або його уповноваженого 
представника на процедурі розкриття пропозицій конкурсних 
торгів не є підставою для нерозкриття, нерозгляду або відхилення 
його пропозиції конкурсних торгів. 
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Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 
1. Перелік критеріїв та 
методика оцінки 
пропозиції конкурсних 
торгів із зазначенням 
питомої ваги критерію 

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на підставі 
наступних критеріїв - ціна пропозиції конкурсних торгів: 
В пропозиції конкурсних торгів ціна вказується за одиницю виміру 
товару, який пропонується для постачання та остаточно виводиться 
підсумкова ціна пропозиції конкурсних торгів. 
  Згідно з ст. 28 Закону Замовник вивчає пропозицію конкурсних 
торгів з метою визначення, що пропозиція конкурсних торгів 
Учасника відповідає умовам документації конкурсних торгів та 
Учасник відповідає кваліфікаційним критеріям передбачених 
Законом. 
   Замовник визначає переможця торгів з числа Учасників, 
пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з 
Законом (у кількості не менше двох), на основі критеріїв і 
методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів 
(Додаток 3 до документації конкурсних торгів) та у відповідності 
до мети проведення торгів, яку визначено документацією 
конкурсних торгів. 
   Згідно з ч.7 ст.28 Закону 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 ч. 1 ст. 17 цього Закону, або факту зазначення 
у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, 
що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, 
замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника. 
   Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця 
процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з 
дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

2. Виправлення 
арифметичних помилок 

Пропозиції конкурсних торгів, визначені як такі, що відповідають 
умовам документації конкурсних торгів, перевіряються 
Замовником на предмет арифметичних помилок. Помилки 
виправляються замовником у такій послідовності: 

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в 
цифрах, сума літерами є визначальною; 

б) при розходженні між ціною одиниці товару та 
підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за 
одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а 
підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні 
за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому 
випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за 
одиницю виправляється. 
Замовник має право на виправлення арифметичних помилок за 
умови отримання ним письмової згоди учасника на такі 
виправлення. 
Якщо учасник не згоден з виправленням помилок, його  пропозиція 
конкурсних торгів  відхиляється. 

3. Інша інформація  Порядок розгляду пропозицій конкурсних торгів.  
До детального оцінювання пропозицій конкурсних торгів   
Замовник попередньо вивчає пропозицію конкурсних торгів з 
метою визначення: 

а) відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, 
зазначеним у пропозиції конкурсних торгів; 

б) відповідності пропозиції конкурсних торгів умовам 
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документації конкурсних торгів. 
Пропозиція конкурсних торгів, що відповідає умовам документації 
конкурсних торгів, є  пропозиція, що узгоджується з усіма 
термінами, умовами  документації конкурсних торгів. 
Якщо пропозиція конкурсних торгів  не відповідає умовам 
документації конкурсних торгів, вона відхиляється Замовником і 
не може згодом приводитись у відповідність шляхом коригування 
чи зміни або анулювання невідповідних відхилень або 
застережень. 
Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненням 
змісту їх  пропозицій конкурсних торгів з метою полегшення їх 
розгляду та оцінки. 
Замовник та учасники не повинні ініціювати будь-які переговори з 
питань внесення змін до поданої пропозиції конкурсних торгів, 
включаючи зміну її ціни та коригування, крім випадків 
виправлення арифметичних помилок. 
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 пропозиції 
конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є 
суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, 
Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника. 
Після розкриття пропозицій конкурсних торгів, перевірки їх на 
правильність оформлення та відповідність кваліфікаційним 
критеріям і умовам документації конкурсних торгів, починається їх 
оцінка та визначення переможця. 
Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції 
конкурсних торгів яких не були відхилені, на підставі критеріїв і 
методики оцінки  пропозицій конкурсних торгів, зазначених у 
додатку 3.  
Загальний строк проведення оцінки, порівняння та визначення 
переможців торгів не повинен перевищувати 20 робочих  днів з дня 
розкриття пропозицій конкурсних торгів. 
 
Відмова в участі у процедурі закупівлі. 
Замовник приймає рішення про відмову учасникові в участі у 
процедурі закупівлі у разі, коли:  
1) учасник визнаний  в установленому законом порядку 
банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура. 
2) він має незаперечні докази того, що учасник дає або 
погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій 
особі замовника винагороду в будь-якій формі з метою вплинути 
на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури 
закупівлі або застосування замовником певної процедури 
закупівлі; 
3) учасник був притягнутий згідно із законом до відповідальності 
за вчинення у сфері державних закупівель корупційного 
правопорушення; 
4) виявлено факт участі  учасника у змові; 
5) фізичну особу, яка є учасником, 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 в установленому законом порядку;  
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6) посадова особа учасника, яку уповноважено учасником 
представляти  його інтереси під час проведення  процедури 
закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням 
процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих 
мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в 
установленому законом порядку; 
7) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури 
закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками 
процедури закупівлі; 
8) учасником не надано документів, що підтверджують 
правомочність на укладення договору про закупівлю. 
Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі 
у процедурі закупівлі, та може відхилити пропозицію конкурсних 
торгів  учасника, у разі якщо: 

- учасник має заборгованість із сплати податків і зборів 
(обов'язкових платежів); 

- учасник не провадить господарську діяльність відповідно 
до положень його статуту.  

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із 
зазначенням аргументованих підстав надсилається учаснику, 
пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дня  
прийняття  Замовником відповідного рішення. 
Акцепт пропозиції конкурсних торгів. 
Замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів , що визнана 
найбільш економічно вигідною за результатами оцінки   
(додаток 3). 
Протягом одного робочого дня  з дня прийняття рішення про 
визначення переможця замовник надсилає переможцю торгів 
повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, строк дії 
якої не закінчено, а також надсилає всім учасникам процедури 
відкритих торгів письмове повідомлення про результати торгів із 
зазначенням назви та місцезнаходження учасника-переможця, 
пропозиція конкурсних торгів якого визнана найбільш економічно 
вигідною за результатами оцінки. 
Процедура оскарження. 
Скарга може бути подана тільки особою, право чи законний 
інтерес якої порушено внаслідок рішення, дії чи бездіяльності 
замовника, які суперечать законодавству у сфері державних 
закупівель. Подання скарги до органу оскарження не потребує 
попереднього звернення до замовника з вимогою щодо усунення 
порушення під час проведення процедури закупівлі. 
Скарги щодо укладених договорів про закупівлю розглядаються у 
судовому порядку. 
Орган оскарження повертає скаргу без розгляду у випадках, коли: 

- суб'єкт оскарження висуває скаргу щодо того самого 
порушення, в тій самій процедурі закупівлі і з тих самих 
підстав, які вже були предметом розгляду органу 
оскарження і щодо яких органом оскарження було 
прийнято відповідне рішення; 

- у разі отримання органом оскарження скарги з 
порушенням строків; 

- суб'єктом оскарження не внесено плату; 
- замовник відповідно до цього Закону визнав та усунув 

порушення, зазначені в скарзі, про що було надано 
документальне підтвердження; 

- скарга не відповідає вимогам частини першої 18 статті 
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Закону України  «Про здійснення  державних закупівель». 
Повідомлення про повернення скарги без розгляду 
надсилається особі, яка звернулася до органу оскарження, 
не пізніше наступного робочого дня після прийняття 
такого рішення. 

У разі отримання замовником звернення з вимогою щодо усунення 
порушення під час проведення процедури закупівлі замовник має 
право на добровільній основі вжити належних заходів, в тому числі 
з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, 
зазначених у зверненні. Направлення звернення замовнику не 
позбавляє особу права звернутися зі скаргою до органу 
оскарження. Замовник повинен повідомити всіх зацікавлених осіб 
про рішення, прийняті за розглядом звернення. У разі подання 
скарги щодо тієї ж процедури закупівлі, якої стосується звернення, 
замовник повідомляє орган оскарження про вжиті за цим 
зверненням заходи.  Рішення замовника, прийняте за розглядом 
звернення , може бути оскаржене до органу оскарження або 
протягом 30 днів з дня його прийняття до суду. Цей строк не може 
бути поновлено. 
Скарги подаються до органу оскарження не пізніше 14 днів з дня 
отримання суб'єктом оскарження повідомлення про відповідне 
рішення чи дію замовника, що порушує право чи законні інтереси 
суб'єкта скарження, або з дня , коли суб'єкту оскарження стало 
відомо про порушення його прав чи законних інтересів прийнятим 
рішенням, дією чи бездіяльністю замовника, але до моменту 
укладення договору про закупівлю. Скарги, які стосуються 
документації конкурсних торгів, можуть подаватися у будь-який 
строк після публікації повідомлення про їх проведення , але не 
пізніше закінчення строку, встановленого для подання пропозицій 
конкурсних торгів.  
Датою отримання скарги органом оскарження вважається дата Ії 
реєстрації органом оскарження. 
Орган оскарження повинен у строк, що не перевищує трьох днів 
після отримання скарги, повідомити суб'єкта оскарження та 
замовника про час і місце розгляду скарги. Зазначені особи мають 
право взяти участь у розгляді скарги. 
При поданні скарги до органу оскарження суб'єкт оскарження 
надсилає копію скарги замовнику, рішення, дія чи бездіяльність 
якого оскаржуються. 
Подання скарги не призупиняє процедуру закупівлі, за винятком 
випаду, коли орган оскарження приймає рішення про 
призупинення процедури закупівлі. У будь-якому випадку 
укладення договору про закупівлю під час процедури оскарження 
забороняється. 
У разі надходження скарги  уповноважений орган за власною 
ініціативою або за заявою суб'єкта оскарження прийняти рішення 
про  призупинення процедури закупівлі на строк до винесення 
рішення за скаргою. Впродовж одного робочого дня орган 
оскарження повідомляє про запинання процедури закупівлі 
Державне казначейство України, редакцію державного офіційного 
друкованого видання з питань державних закупівель, замовника та 
суб'єкта оскарження. Призупинення процедури закупівлі 
передбачає зупинення замовником будь-яких дій та прийняття 
будь-яких рішень щодо закупівлі, в тому числі укладення договору 
про закупівлю, крім дій спрямованих на усунення порушень 
зазначених у скарзі. 
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 Якщо замовник усуне порушення, зазначені у скарзі, замовник 
протягом одного робочого дня з моменту усунення порушення 
повинен повідомити про це орган оскарження та надати 
документальне підтвердження. Після усунення порушень та 
отримання органом оскарження документального підтвердження 
про це орган оскарження скасовує рішення про призупинення 
процедури закупівлі.   
За результатами розгляду скарги орган оскарження має право: 
прийняти рішення про встановлення або відсутність порушення 
процедури закупівлі та про заходи , що повинні вживатися для їх 
усунення, зокрема зобов'язати замовника повністю або частково 
скасувати свої рішення, надати необхідні документи, усунути будь-
які дискримінаційні умови (у тому числі, що зазначені у технічній 
специфікації, яка є складовою частиною документації з конкурсних 
торгів) або, у разі неможливості виправити допущені порушення, 
відмінити процедуру закупівлі; 

у випадку, передбачених законами України, передавати 
рішення , документи та матеріали щодо здійснення закупівель до 
правоохоронних, контролюючих та інших органів. 
Для розгляду скарг орган оскарження має право на всіх стадіях 
державних закупівель запитувати і отримувати у Замовника, 
учасника, контролюючих органів, державного офіційного 
друкованого видання з питань державних закупівель, інших осіб 
відповідні інформацію, документи та матеріали щодо проведення 
процедури державних закупівель. Замовник, учасник, контролюючі 
органи, державне офіційне друковане видання з питань державних 
закупівель, інші особи протягом трьох робочих днів з дня 
отримання відповідного запиту повинні надіслати органу 
оскарження відповідну  інформацію, завірені належним чином 
копії документів та матеріали. У разі коли  в установлений строк не 
надано інформацію, документи та матеріали щодо проведення 
процедур державних закупівель, орган оскарження розглядає 
скаргу та приймає рішення на Ії підставі та в межах отриманої за 
скаргою інформації. 
У разі відкликання скарги орган оскарження може прийняти 
рішення про припинення розгляду скарги. 
Орган оскарження приймає протягом 30 робочих днів з дня 
отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються: 

- висновок органу оскарження про наявність або відсутність 
порушення процедури закупівлі; 

- висновок органу оскарження про задоволення скарги або 
відмову в її задоволенні повністю чи частково;  

- у разі коли скаргу не задоволено, - підстави та 
обґрунтування прийняття такого рішення; 

- у разі коли скаргу задоволено повністю або частково, - 
зобов'язання усунення замовником порушення процедури закупівлі 
та/або відновлення процедури закупівлі з моменту попереднього 
законного рішення чи правомірної дії Замовника. 
Засвідчені в установленому порядку копії рішення за результатами 
розгляду скарги орган оскарження протягом трьох днів з дня його 
прийняття надсилає суб'єкту оскарження, замовнику, Державному 
казначейству України та редакції державного офіційного 
друкованого видання з питань державних закупівель.  

4. Відхилення 
пропозицій конкурсних 

Замовник відхиляє  пропозицію конкурсних торгів у разі, коли: 
- учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим у  
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торгів 

  

  

  

  

документації конкурсних торгів; 
-учасник, який подав пропозицію конкурсних торгів, не 
погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної 
помилки;  
- учасник не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, 
якщо така вимога передбачена документацією конкурсних торгів; 
- пропозиція конкурсних торгів  не відповідає умовам  
документації конкурсних торгів; 
- замовник  має незаперечні докази того, що: 
- учасник пропонує, дає або погоджується дати будь-якій 
службовій особі замовника, іншого державного органу винагороду 
в будь-якому вигляді (зокрема, пропозиція про найом на роботу, 
цінні речі, будь-які послуги тощо) для того, щоб вплинути на 
прийняття рішення щодо визначення переможця процедури 
закупівлі або на застосування замовником певного виду процедури 
закупівлі; 
- фізичну особу, яка є учасником, було засуджено за злочин, 
вчинений під час здійснення процедури закупівлі, чи інший злочин, 
вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не 
погашено у встановленому порядку; 
- посадову особу учасника, яку призначено ним відповідальною за 
проведення  процедури закупівлі, 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 порядку; 
- пропозиції конкурсних торгів  подано учасниками процедури 
закупівлі, які є пов'язаними  особами; 
- учасник був притягнутий згідно із законом до відповідальності за 
вчинення у сфері державних закупівель корупційного 
правопорушення;  
- учасник не надав документів, що підтверджують правомочність 
на укладення договору  про закупівлю; 
- учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом 
та відносно нього  відкрита ліквідаційна процедура; 
- учасники здійснили змову; 
- учасник не провадить господарську діяльність відповідно до 
положень його статуту; 
- учасник має заборгованість із сплати податків і зборів 
(обов'язкових платежів); 
- 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 пропозиції 
конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є 
суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, 
замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника. 
Повідомлення про відхилення пропозиції конкурсних торгів 
надсилається учасникам, пропозиції яких відхилені протягом трьох 
робочих днів з дня прийняття замовником такого рішення. 

5. Відміна замовником 
торгів чи визнання їх 
такими, що не 
відбулися  

1. Замовник  відміняє торги у разі:  
- відсутності подальшої потреби закупівлі  товару; 
- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені 
порушення законодавства з питань державних закупівель; 
- виявлення факту змови учасників; 
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- порушення порядку публікації оголошення про проведення 
процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати 
процедури закупівлі, передбаченого цим  Законом; 
- подання для участі у торгах  менше двох пропозицій конкурсних 
торгів, а у разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з 
кількома учасниками – менше двох пропозицій; 
- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим 
Законом; 
- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.  
2. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у 
разі якщо: 
- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує 
суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; 
- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної 
сили. 
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не 
відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та 
усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття 
замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно 
до статті 10 цього Закону. 

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю 
1. Терміни укладання 
договору  

Замовник торгів і учасник торгів, визначений переможцем 
процедури закупівлі, розпочинають підготовку до укладання 
Договору на закупівлю після акцепту  пропозиції конкурсних 
торгів. 
З учасником, пропозиція конкурсних торгів якого було 
акцептовано, Замовник укладає договір про закупівлю не пізніше 
ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог 
документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції.  З 
метою забезпечення права на оскарження рішень замовника 
договір про закупівлю не може бути укладеним раніше ніж через 
14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому 
виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт 
пропозиції конкурсних торгів. 
Договір про закупівлю, укладений з порушенням строків, є 
нікчемним. 
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2. Істотні умови, які 
обов'язково 
включаються  до 
договору про закупівлю  

           Додаток 5 
 2.1. Умови договору, які обов'язково будуть включені до 

договору про закупівлю , є: 
2.1.1. предмет Договору (найменування, номенклатура, 

асортимент); 
2.1.2. кількість товару та вимоги щодо їх якості; 
2.1.3. сума визначена у Договорі; 
2.1.4. термін та місце поставки товарів; 
2.1.5. строк дії Договору; 
2.1.6. строк виконання закупівлі; 
2.1.7. порядок здійснення оплати закупівлі; 
2.1.8. права та обов'язки сторін; 
2.1.9. відповідальність сторін; 
2.1.10. зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів 

закупівлі залежно від реального фінансування видатків; 
2.2. У разі якщо сторони не досягнуть згоди щодо всіх 

істотних умов, договір про закупівлю буде вважатися неукладеним. 
Якщо Учасник вчинить фактичні дії щодо виконання 

договору, правові наслідки таких дій будуть визначатись 
відповідно до Цивільного кодексу України. 
 

3. Дії замовника при 
відмові переможця 
торгів підписати 
договір про закупівлю  

У разі письмової відмови переможця торгів, пропозиція якого 
було акцептовано, від підписання договору про закупівлю 
відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не 
укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, 
визначений цим Законом, замовник повторно визначає найбільш 
економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк 
дії яких ще не минув, крім випадків, коли всі пропозиції 
конкурсних торгів були відхилені. 

4. Забезпечення 
виконання договору 
про закупівлю 

Забезпечення виконання договору не вимагається. 
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Додаток 1  

форма „Пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче 14 шрифтом. 
Учасник повинен подати «ПРОПОЗИЦІЮ» за даною формою. 

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ «ПРОПОЗИЦІЯ» 
(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку) 

 
Ми, ________________ (повна назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах із закупівлі 
товару 31.20.3. пристрої електричні комплектні (придбання блочно-модульної 
трансформаторної підстанції для об’єкту «Інженерні мережі для функціонування критої 
спортивної споруди з штучним льодовим покриттям по вул.Загородна балка,1»).  
 1. Вивчивши документацію конкурсних торгів на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання 
договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та договору на умовах, зазначених у цій 
пропозиції за такою ціною: ________________________________________________  з ПДВ. 
                               (ціна пропозиції конкурсних торгів, зазначена цифрами та словами),  

Цінова пропозиція має враховувати витрати на транспортування до місця поставки, страхування, сплату податків 
(інших обов’язкових платежів, зборів), пакування, завантаження та розвантаження. 
1.1 Вартість товару  (зазначена на умовах постачання DDP  згідно з правилами  Інкотермс (у редакції 2000 року) 

№пп Найменування товару  Од.виміру кількість Ціна за 
одиницю 

без ПДВ 
(грн.) 

ПДВ 

(грн.) 

Вартість з ПДВ

(грн.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Блочно-модульна 
трансформаторна підстанція. 
 
 

К-т 1    

                                                                                                                                                              ∑=  

 

2. Умови та порядок оплати  ____________________________ . 
3. Строк поставки  товару  _____________________________. 
4. Гарантійні терміни виробників на товар _______________ (зазначається кількість місяців або років). 
5. Виробник _______________________ (зазначається найменування суб’єкта господарювання та країна). 
6. Рік виготовлення товару  2012. 
7. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою 
пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша 
пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором згідно 
Додатку 5 до документації конкурсних торгів. (Цей пункт зазначається Учасником у випадку якщо він погоджується 
з «Основними умовами договору» до документації конкурсних торгів).   
8. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції 120 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, 
встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до 
закінчення зазначеного строку. 
9. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з Законом 
та умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції 
з більш вигідними для Вас умовами. 
10.  Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати договір із Замовником не раніше ніж через 
14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення 
про акцепт пропозиції конкурсних торгів але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до 
вимог документації конкурсних торгів.  
11. Особа, уповноважена вести переговори щодо укладення договору (прізвище, ім’я, по батькові, посада, телефон).  
 
Адреса Учасника (місце знаходження) ___________________________________________________. 
Телефон (факс), електронна адреса ______________________________________________________. 
 
Керівник підприємства – 
Учасник процедури закупівлі  ________________________  ПІБ 
                М.П.   (Підпис) 

 
 



 19

Додаток 2 
ДОКУМЕНТИ, ЯКІ УЧАСНИК ТОРГІВ ПОВИНЕН НАДАТИ 
У СКЛАДІ СВОЄЇ  ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ 

1. Документи про підтвердження  відповідності учасника установленим кваліфікаційним 
критеріям: 
- довідка про наявність матеріально-технічної бази (наявність офісних приміщень, виробничих 
приміщень, складських приміщень (у разі необхідності зберігання в належних умовах обладнання, 
яке є предметом закупівлі) з зазначенням їх адреси, технічних засобів для 
завантаження/розвантаження, перевезення товару; 
- довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід 
в сфері виробництва, використання та обслуговування вказаного товару з прикладеними копіями 
дипломів, свідоцтв, інших документів, які підтверджують відповідну кваліфікацію; 
-  довідка (оригінал) з обслуговуючого банку про відсутність заборгованості за кредитами; 
- довідку про досвід виконання аналогічних договорів, складену у довільній формі, яка повинна 
містити: 

 перелік виконаних аналогічних поставок; 
 обсяг та вартість цих поставок; 
 найменування підприємств (організацій, установ), для яких ці поставки виконувались, із 
зазначенням їх адрес та контактних телефонів; 

- копії виконаних аналогічних договорів, про які зазначено у довідці про досвід виконання 
аналогічних договорів; 
- копії документів бухгалтерської звітності за останній звітний період (окрім фізичних осіб, які не 
є суб’ктами  підприємницької діяльності, осіб, що є платниками єдиного податку, осіб, звільнених 
від оподаткування згідно чинного законодавства України, та нерезидентів України), зокрема:копії 
балансу підприємства 9 місяців 2012 року; копії звіту про фінансові результати за  9 місяців 2012 
року. 
       для фізичних осіб:  
 - довідку з банку про наявність розрахункового рахунку;  
 - довідку з банку про рух грошових коштів за  9 місяців 2012 року;  
 - копію податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи підприємця, або копію 
податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб за  9 місяців 2012 року. 
2.  Інші документи: 
1.Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про учасника: 

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);  
б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів);  
в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма. 

2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію. 
3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних  осіб). 
4. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних  осіб). 
5. Копія Статуту ( у разі наявності). 
6. Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (оригінал). 
7. Копія документів про призначення керівника. 
8. Копія паспорту керівника. 
9. Довідка (оригінал) з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим 
платежам до бюджету дійсної на дату розкриття  пропозиції конкурсних торгів. 
10. Довідка (оригінал) встановленого зразка відповідно до чинного законодавства України 
стосовно відсутності порушення щодо учасника провадження у справі про банкрутство, 
відсутності визнання банкрутом або відсутності перебування у процесі банкрутства, яка видається 
відповідним структурним підрозділом Головного управління юстиції та яка отримана учасником 
на момент підготовки учасника  пропозиції конкурсних торгів. 
11. Довідка про призначення  відповідального за підготовку пропозиції конкурсних торгів.  
12. Довідка (оригінал) встановленого зразка на відповідального працівника  за підготовку 
пропозиції конкурсних торгів, про те, що він не судимий і не притягувався за корупційного 
правопорушення, яка видається відповідним структурним підрозділом Міністерства внутрішніх 
справ України,  отриману учасником на момент підготовки  учасника пропозиції конкурсних 
торгів (Форма ІП-1). 
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13. Виписку з протоколу засновників, наказу про призначення, довіреність, доручення або інший 
документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів: 
протоколу розкриття, договору на виконання робіт( у разі наявності). 
14. Оригінал банківської гарантії. 
15.Детальний опис, з технічними характеристиками (згідно з технічним завданням) 
запропонованого Товару із зазначенням виробника; 
16. Проект договору. 
Примітки: 
* а) Усі документи (за винятком оригіналів документів, виданих іншими установами), повинні бути завірені власною 
печаткою та підписом Учасника. У разі відсутності печатки (для фізичних осіб) документи завіряються підписом 
Учасника. 
б) Документи, що не передбачені законодавством та умовами документації конкурсних торгів для Учасників, не 
подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів. 
в) Учасники торгів-нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених Додатком 2 
документації конкурсних торгів подають у складі своєї пропозиції конусних торгів документи, передбачені 
законодавством країн, де вони зареєстровані з перекладом на українську 
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Додаток  3 

Критерії та методика оцінки  пропозиції конкурсних торгів 
 
Комітет з конкурсних торгів визначає переможця торгів із числа Учасників, пропозиції 

конкурсних торгів яких не було відхилено, на основі такого критерію оцінки по лотам: 

 

Критерій Максимальна кількість балів 

Ціна  100 балів 

 

Методика оцінки.   Оцінка проводиться Замовником згідно з наступною методикою: 

Максимальна сума балів дорівнює 100. У разі однакового значення показника переможець 

визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів. Якщо результати 

розділились порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів. 

Розрахунок кількості балів за критерієм «Ціна» здійснюється таким чином: 

Пропозиція конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (мінімальна), присвоюється 

максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів 

обчислюється за формулою: 

Бобчисл. =Цмін/Цобчсл* 100, де 

Бобчисл.  – обчислювана кількість балів; 

Цмін – найнижче значення за критерієм «Ціна»; 

Цобчисл. – значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для 

якого обчислюється. 
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Додаток 4 
 ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

На поставку  31.20.3. пристроїв електричних комплектних (придбання блочно-модульної 
трансформаторної підстанції для об’єкту «Інженерні мережі для функціонування критої 
спортивної споруди з штучним льодовим покриттям по вул.Загородна балка,1»).  
Таблиця відповідності  характеристики товару, що пропонуються Вами на Торги, повинна 
відповідати технічним вимогам  документації конкурсних торгів.  У випадку відсутності 
відповіді на будь-який з пунктів технічних вимог це повністю буде віднесено на ризик 
Учасника та може служити підставою для відхилення його пропозиції конкурсних торгів як 
такої, що не відповідає вимогам  документації конкурсних торгів. Пропонуєме устаткування  
(товар) повинно бути новим, таким, що не використовувалося і не виставлялося на виставці. 
 

Учасник конкурсних торгів повинен надати в складі своєї пропозиції  конкурсних 
торгів документи, що підтверджують прийнятність і відповідність предмету закупівлі 
(Товару) технічним вимогам і характеристикам, що вимагаються  Замовником, а саме копії 
або оригінали формулярів (паспортів) на пропонований Товар в яких вказано його технічні 
характеристики. Додатково надати  габаритні креслення та фотокартки прототипу предмету 
закупівлі. 

 

Технічні вимоги до 2КТПБ-1000/6/0,4  блочно-модульного типу.  
 I.Конструкція 

1. Конструкцію КТПБ виконати з блок-модулів, які встановлюються на фундамент з повністю 
змонтованими в межах блоків електричними з’єднаннями: РПВН (Розподільчий  пристрій 
высокої напруги),РПНН (Розподільчий пристрій низької напруги), ТР-ВР (Трансформаторний 
відсік). 
2.Товцина металу конструкції не менше 2 мм. 
3.Габаритні разміри: 
- зовнішні розміри конструкції – 6500х6200 мм. 
- розміри відсіків: - РПВН – 6400х2000 мм 
                                - РПНН – 6400х2000 мм 
                                - ТР-ВР – 6400х2200 мм 
4.В трансформаторному відсіку встановити додаткове охлаждення в вигляді промислового 
кондиціювання  марки Cooper&hunter, або еквівалент. 
5.В відсіках РПВН і РПНН забезпечити додатковий обігрів. 
6.В загальній конструкції забезпечити електроосвітлення і примусову вентиляцію. 
7. В відках РПВН і РПНН забезпечити коридори обслуговування. 
8. Конструкцію  покрити антикорозійним покриттям. 

II 
Виконання відсіку РПВН 

Встановити у відсіку РПВН наступне обладнання: 
Камера КСО-399 або еквівалент в  кількості -2 шт. 
 

Специфікація 
КСО-399, або еквівалента 

№ Найменування од.вим Кількість 
1 Вакуумний вимикач ВВ/TEL-10-20-630, або еквівалент Шт. 1 
2. Релейний захист РС-80М2, або еквівалент ШТ. 1 
3. Трансформатор ОЛСП-1,25-10, або еквівалент ШТ. 1 
5. ОПН-10, або еквівалент Шт. 3 
6 Трансформатори струму ТОЛ-10, або еквівалент Шт. 2 
7 Роз’єднувачі РВЗ-030-10-630-20 У3, або еквівалент Шт. 2 

 
III 

Трансформаторний відсік 
1.В трансформаторному відсіку встановити трансформатори  ТМ-1000/6/0,4 У1, виробництва   
2012 року, в кількості 2 одиниці. Група з’єднання  обмоток У/Ун-0. 
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Обов’язковою  умовоюм являється наявність колісних пар, і контактних зажимів на стороні 
високої напруги (ВН) і на стороні низької напруги (НН). 

 
IV 

Відсік  РПНН 
Відсік РПНН складається з наступного обладнання: 
1.Панель ЩО-06-1105 або еквівалент (Ввідна) кількість  2шт 
2. Панель ЩО-06-1312  або еквівалент (Лінійна) кількість 2шт. 
3.Панель ЩО-06-1302  або еквівалент (Лінійна) кількість 2шт. 
4. Панель ЩО-06-1202 або еквівалент (Секційна) кількість 1шт. 
5. Панель АВР 
6. Установка конденсаторна УКАР-0,4-390 або еквівалент кількість 2. 
7. Маршрутизатор  

Специфікація 
ЩО-06-1105 або еквівалента (Ввідної) 

№ Найменування Од.вим Кількість 
1 Автоматичний вимикач  

Электрон Э-25С-2500 або еквівалент 
Шт. 4 

2 Трансформатори струму ТШ-1500/5 кл.т. 0,5s або еквівалент Шт. 3 
3 Рубильник РЕ-19-45  2500А  або еквівалент Шт. 4 
4 Лічильник ZMD410 або еквівалент Шт. 4 
5 Вольтметр  ЭВ 0302 або еквівалент Шт. 1 
6 Амперметр ЭА 0302 або еквівалент Шт. 3 

Специфікація 
ЩО-06-1312 або еквівалента (Линійної) 

№ Найменування Од.вим Кількість 
1 Автоматичні вимикачі:   
 ВА 04-36 – 400 А Шт. 2 
 ВА 51-39 – 630 А Шт. 2 
2 Трансформатори струму Т-0,66:   
 Шт. 2 
 

400/5 
600/5 Шт. 2 

3 Амперметр ЭА 0302 Шт. 4 
Специфікація 

ЩО-06-1302 або еквівалента (Линейної) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Специфікація 
ЩО-06-1202 або еквівалента (Секційної) 

№ Найменування Од.вим Кількість 
1 Автоматичний вимикач 

 ВА55-41 1000А 
Шт. 1 

2 Рубильник РЕ-19-43 1600А Шт. 2 
 

Специфікація 
Панелі АВР (автоматичного введення резерву) 

№ Найменування Од.вим Кількість 
1 РС80АВР або еквівалент К-т 1 

 

№ Найменування Од.вим Кількість 
1 
 

Автоматичний вимикач  
ВА 55-41– 1000 А 

Шт. 1 

    
2 
 

Трансформатор струму ТШ-0,66 -1000/5 Шт. 1 

3 Амперметр ЭА 0302 Шт. 1 
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Специфікація  УКАР-0,4-390 або еквівалента 
 

№ Наименування Од.вим Кількість 
1 Конденсатори Шт. 12 
2 Регулятор Шт. 1 
3 Пускачі Шт. 12 

 
                                                      

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 - Виріб  в зборі (комплектуючі змонтовані) 
- Документація на комплектуючі вироби 
- Керівництво по експлуатації 
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Додаток 5 
 

Умови договору про закупівлю 
 

 * Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції 
конкурсних торгів (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця 
процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про 
закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків 
зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та 
узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю – 
ч.5 ст.40 Закону  

ДОГОВІР ПОСТАВКИ № _______ 
м. Севастополь                                                  “___“___________20___ р. 

        Управління капітального будівництва Севастопольської міської державної адміністрації в 
особі начальника Данцева Сергія Івановича,  що діє  на підставі Положення  надалі - Покупець з 
одного боку, та___________________________ надалі - Постачальник в особі 
_____________________________, що діє на підставі ___________ ,  з другого боку, що надалі 
разом іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цей Договір про наведене нижче: 

I. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ 
              1.1. Постачальник на умовах, передбачених цим Договором, зобов'язується передати 
(поставити)  Покупцю 31.20.3. пристрої електричні комплектні (блочно-модульноу 
трансформаторну підстанцію для об’єкту «Інженерні мережі для функціонування критої 
спортивної споруди з штучним льодовим покриттям по вул.Загородна балка,1»).  
 надалі – (Товар) у кількості, у строки, за ціною та з якісними характеристиками, узгодженими 
Сторонами  цим Договором. 

1.2. Покупець на умовах, передбачених цим Договором, зобов'язується прийняти 
зазначений Товар та внести 100% передоплату  його вартості відповідно до умов цього Договору. 

1.3. Зменшення кількості товару залежить від реальної потреби та фінансування видатків 
Покупця, з відповідним зменшенням ціни договору. 

II. ЯКІСТЬ ТОВАРУ 
2.1. Якість та комплектність Товару, що постачається, повинні відповідати нормам, 

стандартам якісних показників і технічних вимог, установлених чинними нормативними актами 
України й умовами цього Договору, до кожного виду Товару. 

Постачальник зобов'язується надати Покупцеві до здійснення або разом із здійсненням 
постачання, що визначається у Специфікації, технічну документацію на кожен вид Товару, що 
постачається  (ДСТУ, ТУ, креслення і т.д.). 

2.2. Приймання товару за якістю здійснюється відповідно технічним характеристикам, 
встановлених заводом-виробником для відповідної марки обладнання, що є об’єктом поставки. 

Приймання Товару за кількістю здійснюється відповідно до товарно-транспортоної накладної і 
паспортів на Товар. 

2.3.  Постачальник гарантує якість Товару, що постачається, протягом 12 місяців, його 
відповідність чинним нормам ДСТУ (ТУ) в Україні та відповідає перед Покупцем за всіма гарантійними 
зобов'язаннями. Гарантія поширюється на всі складові Товару, вузли, частини і механізми Продукції, що 
поставляється Постачальником, за умови дотримання Покупцем встановлених вимог і норм експлуатації 
даного Товару і відсутності механічних ушкоджень на ньому, які виникли з вини Покупця. Гарантійний 
термін на Товар зазначається у відповідній технічній документації на нього і може бути додатково 
збільшений/зменшений Сторонами у Специфікації до цього Договору. 

У разі наявності декількох гарантійних термінів на Товар (гарантійний термін експлуатації, 
гарантійний термін збереження, гарантійний термін придатності), Постачальник зобов'язується письмово 
сповістити про це Покупця, при цьому такі терміни повинні бути зазначені в Специфікації до цього 
Договору. 

2.3. У разі виходу з  ладу Товару протягом  гарантійного терміну, Постачальник за свій рахунок 
замінює його новим доброякісним Товаром протягом 14 календарних днів з моменту письмового 
звернення (повідомлення) Покупця. 

У разі виявлення прихованих недоліків у Товарі протягом гарантійного періоду, Постачальник за 
свій рахунок замінює його новим доброякісним Товаром протягом 14 календарних днів з моменту 
письмового звернення (повідомлення) Покупця. 

Якщо усунення дефектів або прихованих недоліків здійснюється Покупцем, Постачальник 
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зобов'язаний відшкодувати йому пов'язані з цим витрати, протягом 14 календарних днів з моменту 
пред'явлення такої вимоги  (повідомлення) Покупцем. 

2.4. Заміна Товару в період гарантійного терміну підтверджується відповідним Актом, складеним 
представниками Сторін. 

2.5. У разі виявлення прихованих недоліків Товару (неякісності) протягом 14 календарних днів з 
моменту виявлення таких недоліків має бути складений Акт про приховані недоліки (неякісність), з 
обов'язковою присутністю уповноважених представників Покупця і Постачальника.  

Акт про приховані недоліки (неякісність) має бути складений у межах встановленого 
гарантійного терміну. 

Прихованими недоліками визнаються такі недоліки, що не могли бути виявлені при звичайній для 
такого виду Товару перевірці і були виявлені лише в процесі обробки, підготовки до монтажу, у процесі 
монтажу, іспиту, використання і збереження Товару. 

2.6. Кількість Товару, що підлягає постачанню, визначається відповідно до письмового 
замовлення Покупця і може коригуватись залежно від потреб Покупця та виділених коштів. 

2.7. Вимоги щодо якості предмета Договору та будь-якої з його частин не можуть 
змінюватися, окрім, якщо ці зміни не пов’язані зі зміною номенклатурних позицій товарів або з 
покращенням умов щодо якості предмета договору та будь-якої з його частин. 

III. СУМА ВИЗНАЧЕНА У ДОГОВОРІ 
3.1 Ціна Товару, що поставляється за цим Договором, визначається з урахуванням умов 

поставки визначених у розділі V  цього Договору та зазначається у відповідній Специфікації. 
3.2. Загальна сума Договору становить ___ грн. у т. ч. ПДВ ___ грн. У вартість товару 

включено вартість із завантаження/вивантаження товару на об’єкті. 
3.3. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін. 

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ 
4.1.Розрахунки проводяться шляхом оплати Покупцем за товар на умовах 100% передплати  

у національній валюті України в розмірі____________ гривень шляхом безготівкового 
перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника по наданому рахунку на 
оплату. 

4.2. Фінансування поставки за цим Договором здійснюється за рахунок 
_____________________________________________________________________________________ 
             4.3. Оплата поставки, яку належить здійснити Покупцю у 2012 році за цим Договором, 
здійснюється з рахунку № ___________________, який відкрито у Головному управлінні 
Державної казначейської служби України у м.Севастополі для фінансування об’єкту  «Інженерні 
мережі для функціювання критої спортивної споруди з штучним льодовим покриттям по 
вул.Загородна балка,1»),  за умови фактичного надходження коштів на вказаний вище рахунок з 
врахуванням вимог ст.48 розділу II Бюджетного кодексу України. 
            4.4. Покупець обслуговується в Головному управлінні Державної казначейської служби  
України в місті Севастополь та здійснює розрахунки з Постачальником відповідно до плану 
фінансування 
. 

V. ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ПОСТАВКИ ТОВАРУ 
            5.1. Строк поставки товару становить ___ днів з дня надходження 100% передплати на 
рахунок Постачальника. 
 5.2. Поставка Товару здійснюється в порядку, строки та на умовах, погоджених Сторонами у 
цьому Договорі. 

5.3. Базисна умова поставки Товару – DDP згідно з «ІНКОТЕРМС-2000». 
Сторони повинні зазначити в Специфікації всі інші умови постачання. Взаємовідносини Сторін 
будуть регулюватися положеннями, затвердженими «ІНКОТЕРМС-2000», з урахуванням 
погоджених Сторонами у Специфікації умов поставки і застережень. 
 5.4. Разом з Товаром Постачальник зобов'язаний надати Покупцеві такі документи: 
-  видаткову накладну; 
-  податкову накладну; 
-  акт приймання-передавання; 
-  відповідні товаросупроводжувальні документи; 

- сертифікати якості (за видами) і технічні паспорта (на кожну одиницю техніки), оформлені належним 
чином згідно діючої нормативної документації та завірені печаткою заводу-виробника та 
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підприємства-постачальника.. 
 5.5. Граничний термін поставки вважається строк, зазначений у пункті 5.1. 
          Фактичною датою поставки вважається дата підписання обома сторонами акта приймання-
передавання Товару по якості та кількості.  
 5.6. Постачальник несе всі ризики втрати або ушкодження Товару, а також усі витрати по 
відношенню до Товару, до моменту його постачання в узгоджений пункт призначення та передачі 
Покупцю. Ризики ушкодження товару під час завантаження та вивантаження несе Постачальник. 
 5.7. Постачальник зобов'язаний заздалегідь, але не пізніше ніж за 3 (три) дні до дати поставки, 
у письмовій формі сповістити Покупця про термін надходження Товару до узгодженого пункту 
призначення, а також надати інформацію про вантажоперевізника, та надіслати  інші 
повідомлення,  що необхідні  Покупцеві для  здійснення усіх заходів щодо прийняття Товару. 
 5.8. На Товар має бути нанесено необхідне стандартне маркірування та інші реквізити, що 
можуть бути повідомлені Покупцем і погоджені з Постачальником. 

5.9. Упаковка, у якій відвантажується Товар, має відповідати встановленим в Україні 
стандартам або технічним умовам і забезпечувати, за умови належного поводження з вантажем, 
схоронність Продукції під час транспортування та збереження. 
 5.10. Вартість тари та упаковки включається у вартість Товару, якщо інше не зазначено у 
Специфікації до цього Договору. 
 5.11. Постачальник гарантує, що Товар, який підлягає постачанню за цим Договором, 
належить йому на правах власності, не є проданим, переданим іншим особам, закладеним, 
заставленим, не перебуває під арештом, судових справ у відношенні цього Товару не порушено. 
                                                            VI. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН 
             6.1. Покупець зобовязаний: 
             6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі проводити оплату за поставлені товари. 
             6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з приймальними документами. 
             6.2. Покупець має право: 
             6.2.1.Достроково розірвати цеё Договір у разі невиконання зобовязань Учасником 
повідомивши про це у строки вказані в даному Договорі. 
             6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором. 
             6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів на загальну вартість цього Договору залежно від 
реального фінансування видатків. У такому разі Строни вносять відповідні зміни до цього 
Договору. 
             6.2.4. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного 
оформлення документів на оплату (відсутні печатки, підписи, тощо). 
             6.3.Постачальник зобовязаний: 
             6.3.1.Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором. 
             6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 
II цього Договору. 
            6.4.Постачальник має право: 
            6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари. 
            6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Покупця. 
            6.4.3. У разі невиконання зобовязань Покупцем Постачальник має право достроково 
розірвати цей Договір, повідомивши про це Покупця у строк визначений даним Договором. 

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
      7.1. Сторони  несуть відповідальність за  невиконання або неналежне виконання умов  
цього Договору  згідно з чинним законодавством України.  
     7.2. У разі прострочення поставки або недопоставки Товару відповідно до умов та строків, 
передбачених відповідною Специфікацією до цього Договору Постачальник сплачує на користь 
Покупця штраф у розмірі 0,1 % вартості непоставленого Товару за кожен день прос рочки, а за 
прос рочку більше 30-ти днів додатково стягується штраф в розмірі 7 % від вказаної вартості. 
           7.3. За порушення умов Договору щодо якості (комплектності) товару з Постачальника 
стягується штраф у розмірі 20 % вартості товару. 

7.4. У разі прострочення Постачальником термінів заміни (укомплектації) поставленого 
неякісного (некомплектного) Товару він сплачує Покупцеві неустойку у розмірі 0,1 % від вартості 
неякісного (некомплектного) Товару за кожний день прострочення заміни неякісного 
(некомплектного) Товару на якісний (прострочення укомплектування). 
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7.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених у цьому договорі 
реквізитів (повна та скорочена назва, місцезнаходження, код ЄДРПОУ, банківські реквізити, у 
тому числі поточний рахунок) та зобов’язується письмово повідомляти одна одну про такі зміни 
протягом 7 календарних  днів з дати виникнення таких змін. У разі неповідомлення про настання 
зазначених змін, всі пов’язані з таким неповідомленням ризики несе винна Сторона. 

7.6. Сторони домовилися, що строк позовної давності три роки застосовується для вимог 
про стягнення з Постачальника штрафних санкцій (неустойка, штраф, пеня). 

7.7.  Сплата Постачальником визначених цим Договором штрафних санкцій (неустойка, 
штраф, пеня) не звільняє його від обов’язку відшкодовувати за вимогою Покупця збитки, завдані 
порушенням Договору (реальні збитки, упущена вигода) у повному обсязі. Сплата штрафних 
санкцій, а також відшкодування збитків не звільняє Постачальника від виконання зобов’язань в 
натурі. У свою чергу, Покупець за порушення своїх зобов’язань відшкодовує лише реальні збитки 
та штрафні санкції, а збитки у вигляді упущеної вигоди не відшкодовуються. 

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 
8.1. Сторона звільняється від встановленої цим Договором та (або) чинним законодавством 

України відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, 
якщо вона доведе, що таке порушення відбулося внаслідок дії форс-мажорних обставин, 
визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було підтверджено у визначеному цим 
Договором порядку. 

8.1.1. Під обставинами непереборної сили у цьому Договорі розуміються випадки, 
непереборна сила, а також інші обставини, встановлені в п.п.6.1.5. цього Договору як підстава для 
звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим 
Договором.  

8.1.2. Під непереборною силою в цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні або 
невідворотні події зовнішнього щодо Сторін характеру або їх наслідку, які виникають без вини 
Сторін, поза їх волею або всупереч волі й бажанню Сторін, і які не можна, за умови застосування 
звичайних для цього заходів, передбачити й не можна при всій обережності й передбачливості 
запобігти (уникнути), у тому числі, але не винятково стихійні явища природного характеру 
(землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки й т.п.), нещастя біологічного, 
техногенного й антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин і устаткування, 
масові епідемії та ін.), обставини громадського життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські 
заворушення, прояви тероризму, масові страйки й локаути, бойкоти та ін.), а також видання 
заборонних або обмежуючих нормативних актів органами державної влади та/або місцевого 
самоврядування, інші законні або незаконні, заборонні або обмежуючі заходи зазначених органів, 
які унеможливлюють виконання належним чином Сторонами зобов'язань за цим Договором або 
тимчасово перешкоджають такому виконанню. 

8.1.3. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються 
непереборною силою відповідно до п. 8.1.2. цього Договору і які безпосередньо не обумовлені 
діями Сторін і не пов'язані з ними причинним зв'язком, які виникають без вини Сторін, поза волею 
або всупереч волі і бажанню Сторін, і які не можна за умови застосування звичайних для цього 
заходів (мір) передбачити й не можна при всій обережності й передбачливості запобігти 
(уникнути). 

8.1.4. Не вважається випадком, зокрема, недотримання своїх обов'язків контрагентом тієї 
Сторони, що порушила зобов'язання за цим Договором, відсутність на ринку товарів, необхідних 
для виконання зобов'язання за цим Договором, відсутність у Сторони, що порушила зобов'язання 
необхідних коштів (ст. 617 ЦК України). 

8.1.5. Крім випадку й непереборної сили, підставою для звільнення Сторони від визначеної 
цим Договором та (або) чинним законодавством України відповідальності за невиконання або 
неналежне виконання зобов'язань за цим Договором є кожна з таких обставин надзвичайного 
характеру: конвенційні заборони, оголошені Залізницею; непідтвердження обсягів перевізником; 
ухвалення Рішення та (або) Постанови органами Судової влади, що роблять неможливим 
виконання зобов'язання, та ін. 

8.2. Настання непереборної сили повинно бути засвідчене визначеним чинним 
законодавством України компетентним органом.  

8.3. Настання випадку й обставин, визначених п. 8.1.5. цього Договору, засвідчується 
Стороною, що на них посилається, шляхом надання іншій Стороні документа, виданого 
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відповідним органом державної та/або судової влади, місцевого самоврядування та (або) 
підприємством, установою або організацією. 

8.4. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини або їхні наслідки, 
зобов'язана невідкладно, з урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку й 
характеру існуючих перешкод, однак не пізніше 14 календарних днів, сповістити іншу Сторону 
про настання та/або припинення форс-мажорних обставин та/або їхніх наслідків, а також їх впливу 
на виконання зобов'язань за цим Договором. 

8.5. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають повному 
або частковому виконанню зобов'язань за цим Договором, час виконання зобов'язань 
продовжується на час дії таких обставин або усунення їх наслідків. 

8.6. У разі, якщо у зв'язку з виникненням форс-мажорних обставин та (або) їх наслідків, за 
які жодна із сторін не відповідає, виконання зобов'язань за цим Договором є остаточно 
неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості 
виконання зобов'язань за цим Договором, при цьому Сторони не звільняються від обов'язку 
сповістити іншу Сторону про настання форс-мажорних обставин або виникнення їхніх наслідків 
відповідно до п.8.4. цього Договору (ст. 607 ЦК України). 

8.7. У разі, якщо у зв'язку з виникненням форс-мажорних обставин та (або) їх наслідків, за 
які жодна із сторін не відповідає, виконання зобов'язань за цим Договором є тимчасово 
неможливим і така неможливість триває більше трьох місяців, а також не проявляються ознаки 
припинення форс-мажорних обставин та (або) їх наслідків, то цей Договір може бути розірваний в 
односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення відповідного письмового 
повідомлення про це іншій Стороні. 

8.8. Наслідки розірвання цього Договору, у тому числі його одностороннього розірвання, на 
підставі пунктів 8.6. та (або) 8.7. цього Договору визначаються відповідно до чинного 
законодавства України. 

8.9. За домовленістю, Сторони можуть відступити від положень пунктів 8.6. і 8.7. цього 
Договору й визначити у відповідній Додатковій угоді до цього Договору свої наступні дії щодо 
виконання або зміни умов цього Договору. 

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

шляхом переговорів та консультацій. 
9.2. У разі недосягнення сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому 

порядку. 
X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання кожною Стороною та діє в 
частині постачання Товару  до 31.12.2012 року включно, а в частині проведення розрахунків – до 
їх повного завершення. 

10.2. Дострокове розірвання договору може бути здійснене за згодою обох Сторін, 
оформленою шляхом підписання угоди між Сторонами про це або шляхом обміну листами. 

10.3. Покупець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку у разі 
суттєвого порушення Постачальником умов Договору: 

- порушення строків поставки Товару понад три місяці від граничного терміну поставки 
Товару, встановленого п. 5.1. Договору; 

- поставки Товару неналежної якості та порушення строків його ремонту або заміни чи 
відшкодування витрат, встановлених п. 2.3. Договору; 

- в інших випадках невиконання Постачальником своїх зобов’язань за Договором, якщо 
внаслідок такого порушення Покупець значною мірою позбавлений того, на що він розраховував 
при укладення Договору.  

10.4.  У разі дострокового розірвання Договору Сторони протягом 5 календарних днів з дня 
розірвання Договору мають погодити усі документи та розрахунки для здійснення остаточного 
розрахунку за Договором. 

10.5.  Договір  складено  українською мовою у двох  оригінальних примірниках,  по одному 
для кожної Сторони, які мають однакову юридичну силу.  

XI.ІНШІ УМОВИ 
11.1. Сторони вживатимуть заходів для того, щоб зміст Договору не став відомим іншим 

особам.  
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11.2. Покупець має право без письмового погодження Постачальника знайомити із змістом 
цього Договору та документами, пов’язаними з його виконанням, банки та інші фінансові 
установи, у разі, якщо майнові права за цим Договором будуть передаватися  та/або передані в 
заставу таким банкам або фінансовим установам. Однак  Покупець попереджатиме банки та інші 
фінансові установи, що зазначена інформація є конфіденційною. 

11.3. Протягом дії цього Договору і після його припинення з будь-яких причин жодна 
Сторона не може без попереднього письмового узгодження з іншою Стороною розголошувати 
третім особам та/або публікувати, та/або сприяти опублікуванню будь-якої інформації, яка була б 
надана однією із Сторін за цим Договором або стала відома одній із Сторін у зв’язку з виконанням  
зобов’язань за цим Договором. 

11.4. За цим Договором поняття “конфіденційна інформація” включає в себе всі документи, 
пов’язані з виконанням цього Договору. 

11.5. Умова щодо конфіденційності цього Договору не поширюється на випадки надання 
інформації органам влади, контролюючим, правоохоронним органам в порядку, передбаченому 
чинним законодавством. 
  11.6. Не вважати конфіденційною інформацію, яка на момент її передачі Стороні є 
загальновідомою внаслідок причин, не пов’язаних з Договором. 

11.7. В інших випадках, не передбачених цим Договором, Сторони  керуються чинним  
законодавством України. 

11.8.Після підписання цього Договору  усі попередні переговори, листування, попередні 
угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають 
юридичну силу. 

11.9. Жодна   Сторона не має права передавати третій  особі  права та  зобов'язання за цим 
Договором  без письмової згоди  другої Сторони за Договором. 

11.10.  Будь-які зміни та доповнення до цього Договору є невід’ємною частиною цього 
Договору та є обов’язковими для виконання Сторонами лише в разі, якщо вони оформлені таким 
чином: виконані письмово, підписані повноважними представниками Сторін, скріплені печатками 
Сторін. Усі виправлення у тексті, зміни та доповнення до Договору мають юридичну силу лише у 
разі їх взаємного посвідчення повноважними представниками Сторін. 

11.11. Сторони підтверджують, що на момент укладення Договору, вони є юридичними 
особами згідно з діючим законодавством України, мають необхідні ліцензії та інші документи, 
необхідні для здійснення господарської діяльності. Фізичні особи, які підписали цей Договір, та 
вказані у преамбулі, наділені необхідними повноваженнями та не мають обмежень прав на 
підписання і виконання Договору. 

11.12. Покупець не має статусу платника податку на прибуток та платника ПДВ, оскільки є 
неприбутковою установою. 
 

 

XII. МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

ПОКУПЕЦЬ 
УКБ СМДА 
99011, м. Севастополь, вул. Леніна,2 
р/р:________________________ 
МФО: 824509 
ЄДРПОУ: 02498725 
   

 ПОСТАЧАЛЬНИК 
Назва: 
Місцезнаходження: 
п/р________,  МФО 
ЄДРПОУ 
Інше 
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Тендерна форма „Пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче. 
Учасник не повинен відступати від даної форми. 

                                                                                                                                                                                                                           Додаток 6 
 

Пропозиція конкурсних торгів 
 

Замовник: 
Управління капітального будівництва СМДА. 
вул. Леніна, 2, кімната 701, 
АР Крим, м. Севастополь, 99011 

 
Заповнюється Замовником  під час 
отримання  пропозиції конкурсних торгів 

 
Найменування:_________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

(повна назва підприємства, організації, установи) 
 
Юридична адреса: 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Поштова 
адреса:________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
Факс ______________________ 
Телефон ___________________ 
Код ЄДРПОУ_______________ 

 
Предмет закупівлі: «_______________________________________________________________________» 

Дата та час розкриття ____._____. 20 __ р.  об ______ год. ______ хв. 
 

«Не відкривати до початку торгів» 
 
 

№ згідно реєстру____________ 
Дата  ______________________ 
Час  _______________________ 


