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1 2 3

1 Терміни, які вживаються в 
тендерній документації

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

2 Інформація  про  замовника
торгів

2.1 повне найменування КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО  «ВІННИЦЬКА МІСЬКА 
КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №3»

2.2 місцезнаходження м. Вінниця,  вул. Маяковського,138, 21019

2.3 посадова  особа  замовника,
уповноважена  здійснювати
зв'язок з учасниками

Руда Олена Петрівна,  за адресою замовника, 
заступник головного бухгалтера, уповноважена 
особа тел./факс:(0432) 60-58-14, 
Е-mail: ruda@mkl3.ua

3 Процедура закупівлі відкриті торги

4 Інформація  про  предмет
закупівлі

4.1 назва предмета закупівлі ДК  021:2015:  33600000-6  –  «Фармацевтична
продукція» 

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

Закупівля здійснюється згідно :
 ДОДАТКУ №2

13 найменувань 

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

м. Вінниця, вул. Маяковського, 138, 21019

ДК  021:2015:  33600000-6  –  Фармацевтична
продукція 

4.4 строк поставки товарів 
(надання послуг, виконання 
робіт)

Протягом 2021 року 

5 Недискримінація учасників Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм
власності  та  організаційно-правових  форм
беруть участь у процедурах закупівель на рівних
умовах.
Замовники  забезпечують  вільний  доступ  усіх
учасників  до  інформації  про  закупівлю,
передбаченої цим Законом.

6 Інформація про валюту, у валютою тендерної пропозиції є гривня;



3

якій повинно бути 
розраховано та зазначено 
ціну тендерної пропозиції

у  разі  якщо учасником процедури закупівлі  є
нерезидент, такий учасник може зазначити ціну
тендерної пропозиції у євро;
при розкритті тендерних пропозицій ціна такої
тендерної пропозиції перераховується у гривні
за  офіційним  курсом  до  євро  (зазначається
валюта),  установленим  Національним  банком
України  на  дату  розкриття  тендерних
пропозицій 

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

Під час проведення процедур закупівель усі 
документи, що готуються замовником, 
викладаються українською мовою, а також за 
рішенням замовника одночасно всі документи 
можуть мати автентичний переклад на іншу 
мову. Визначальним є текст, викладений 
українською мовою.
Стандартні  характеристики,  вимоги,  умовні
позначення у вигляді скорочень та термінологія,
пов’язана  з  товарами,  роботами  чи  послугами,
що  закуповуються,  передбачені  існуючими
міжнародними або національними стандартами,
нормами та правилами, викладаються мовою їх
загально прийнятого застосування.
Уся  інформація  розміщується  в  електронній
системі закупівель українською мовою, крім  тих
випадків  коли  використання  букв  та  символів
української мови призводить до їх спотворення
(зокрема,  але  не  виключно  адреси  мережі
"інтернет",  адреси  електронної  пошти,
торговельної  марки  (знаку  для  товарів  та
послуг),  загальноприйняті  міжнародні терміни).
Тендерна  пропозиція  та  усі  документи,  які
передбачені вимогами тендерної документації та
додатками  до  неї  складаються  українською
мовою.  Документи  або  копії  документів  (які
передбачені вимогами тендерної документації та
додатками до неї),  які  надаються  Учасником у
складі  тендерної  пропозиції,  викладені  іншими
мовами,  повинні  надаватися  разом  із  їх
автентичним  перекладом  на  українську  мову.
Замовник  не  зобов’язаний  розглядати
документи,  які  не  передбачені  вимогами
тендерної  документації  та  додатками до неї  та
які учасник додатково надає на власний розсуд.
Допускається  подання  Учасником  наступних
документів, складених/перекладених російською
мовою:
- інструкції з використання російською 
мовою, якщо це не суперечить чинному 
законодавству і відповідає матеріалам 
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реєстраційного досьє;
- що підтверджують реєстрацію товару в 
країні виробника;
- сертифікатів, гарантійних листів 
виробника;
- рекламних проспектів, аналітичних 
статей тощо.

Розділ 2. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації

1 Процедура надання 
роз’яснень щодо тендерної 
документації 

     Фізична/юридична  особа  має  право  не
пізніше  ніж  за  10  днів  до  закінчення  строку
подання  тендерної  пропозиції  звернутися  через
електронну систему закупівель до замовника за
роз’ясненнями  щодо  тендерної  документації
та/або звернутися до замовника з вимогою щодо
усунення  порушення  під  час  проведення
тендеру.  Усі  звернення  за  роз’ясненнями  та
звернення  щодо  усунення  порушення
автоматично  оприлюднюються  в  електронній
системі  закупівель без ідентифікації  особи,  яка
звернулася  до  замовника.  Замовник  повинен
протягом  трьох  робочих  днів  із  дня  їх
оприлюднення надати роз’яснення на звернення
та  оприлюднити  його  в  електронній  системі
закупівель відповідно до статті 10 Закону.
     У разі  несвоєчасного надання замовником
роз’яснень  щодо змісту тендерної  документації
електронна  система  закупівель  автоматично
призупиняє перебіг тендеру.
     Для поновлення перебігу тендеру замовник
повинен  розмістити  роз’яснення  щодо  змісту
тендерної  документації  в  електронній  системі
закупівель із одночасним продовженням строку
подання тендерних пропозицій не менше як на
сім днів.

      Зазначена  у  цій  частині  інформація
оприлюднюється  замовником  відповідно  до
статті 10 Закону.

2 Унесення змін до тендерної 
документації

     Замовник має право з власної ініціативи або у
разі  усунення  порушень  законодавства  у  сфері
публічних  закупівель,  викладених  у  висновку
органу  державного  фінансового  контролю
відповідно  до  статті  8  Закону,  або  за
результатами звернень, або на підставі рішення
органу  оскарження  внести  зміни  до  тендерної
документації. У разі внесення змін до тендерної
документації  строк  для  подання  тендерних
пропозицій  продовжується  замовником  в
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електронній  системі  закупівель  таким  чином,
щоб  з  моменту  внесення  змін  до  тендерної
документації  до  закінчення  кінцевого  строку
подання  тендерних  пропозицій  залишалося  не
менше семи днів.

     Зміни, що вносяться замовником до тендерної
документації,  розміщуються  та  відображаються
в електронній системі закупівель у вигляді нової
редакції  тендерної  документації  додатково  до
початкової  редакції  тендерної  документації.
Замовник  разом  із  змінами  до  тендерної
документації в окремому документі оприлюднює
перелік змін, що вносяться.

Розділ 3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції

1 Зміст  і  спосіб  подання
тендерної пропозиції

     Тендерна  пропозиція  подається  в
електронному вигляді через електронну систему
закупівель  шляхом  заповнення  електронних
форм  з  окремими  полями,  де  зазначається
інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі
їх  встановлення  замовником),  та  завантаження
файлів з:

− інформацією,  що  підтверджує
відповідність  учасника  кваліфікаційним
(кваліфікаційному)  критеріям  –  згідно з
Додатком  1 до  цієї  тендерної
документації;

− інформацією  щодо  відсутності  підстав,
установлених у статті 17 Закону –  згідно
з Додатком  1 до  цієї  тендерної
документації;

− для підтвердження відповідності кожного
субпідрядника/співвиконавця,  якого
учасник  планує  залучити  до  виконання
робіт/надання  послуг  в  обсязі  не  менше
20  відсотків  від  вартості  договору  про
закупівлю (у разі закупівлі робіт/послуг)
вимогам,  визначеним  у  частині  першій
статті 17 Закону, учасником на кожного з
таких  субпідрядників/співвиконавців
надається  інформація,  що  підтверджує
відсутність підстав визначених у частині
першій статті 17 Закону, яка надається у
довільній  формі.  Замовник  не  вимагає
документів,  що  підтверджують
відсутність підстав, визначених пунктами
1  і  7  частини  першої  цієї  статті  –
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інформація подається  згідно з Додатком
1 до цієї тендерної документації;

− у  випадку  якщо  учасником  процедури
закупівлі  є  об’єднання  учасників,  то  на
кожного  з  учасників  такого  об’єднання
надається  окрема  довідка  в  довільній
формі  або  за  примірною  формою
наведеною  нижче  для  підтвердження
відповідності кожного з учасників такого
об’єднання  вимогам, визначеним у статті
17 Закону - інформація подається згідно з
Додатком  1 до  цієї  тендерної
документації;

− підтвердженням відповідності пропозиції
Учасника необхідним технічним, якісним
та  кількісним  характеристикам  предмета
закупівлі,  у  тому  числі  відповідній
технічній специфікації  (у разі  потреби –
планам, кресленням, малюнкам чи опису
предмета закупівлі).

-  інформацію  про  маркування,  протоколи
випробувань  або  сертифікати,  що
підтверджують  відповідність  предмета
закупівлі встановленим замовником вимогам
(у разі встановлення даної вимоги в Додатку
2) -  згідно  з  Додатком  2 до  тендерної
документації;
− документами, що підтверджують надання

учасником  забезпечення  тендерної
пропозиції;  (якщо  таке  забезпечення
передбачено оголошенням про проведення
процедури закупівлі);

− у  разі  якщо  тендерна  пропозиція
подається об’єднанням учасників,  до неї
обов’язково  включається  документ  про
створення такого об’єднання

− іншою  інформацією  та  документами,
відповідно  до  вимог  цієї  тендерної
документації та додатків до неї.

Рекомендується  документи  у  складі  пропозиції
Учасника  надавати  у  тій  послідовності,  в  якій
вони  наведені  у  тендерній  документації
замовника,  а  також  надавати  окремим  файлом
кожний  документ,  що  іменується  відповідно
змісту документа.

Переможець процедури закупівлі у строк, що
не  перевищує  десяти  днів  з  дати
оприлюднення  в  електронній  системі
закупівель  повідомлення  про  намір  укласти
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договір  про  закупівлю,  повинен  надати
замовнику документи шляхом оприлюднення
їх  в  електронній  системі  закупівель,  що
підтверджують  відсутність  підстав,
визначених  пунктами  2,  3,  5,  6,  8,  12  і  13
частини  першої  та  частиною  другою  цієї
статті.

У  випадку  ненадання  переможцем  документів
згідно  з  Додатком  1 (для  переможця) або
надання  їх  з  порушенням  терміну  або  вимог,
передбачених  тендерною  документацією,
Переможець  вважається  таким,  що  не  надав  у
спосіб,  зазначений  в  тендерній  документації,
документи,  що  підтверджують  відсутність
підстав, установлених статтею 17 Закону.

Опис  та  приклади  формальних  несуттєвих
помилок:

Формальними  (несуттєвими)  вважаються
помилки, що пов’язані з оформленням тендерної
пропозиції  та  не  впливають на  зміст  тендерної
пропозиції, а саме - технічні помилки та описки. 

До  формальних  (несуттєвих)  помилок
Замовника відносяться:

1.  Інформація/документ,  подана  учасником
процедури  закупівлі  у  складі  тендерної
пропозиції,  містить  помилку  (помилки)  у
частині:
уживання великої літери;
уживання  розділових  знаків  та  відмінювання
слів у реченні;
використання  слова  або  мовного  звороту,
запозичених з іншої мови;
зазначення унікального номера оголошення про
проведення  конкурентної  процедури  закупівлі,
присвоєного  електронною  системою  закупівель
та/або  унікального  номера  повідомлення  про
намір укласти договір про закупівлю - помилка в
цифрах;
застосування  правил  переносу  частини  слова  з
рядка в рядок;
написання слів разом та/або окремо, та/або через
дефіс;
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нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька
сторінок/аркушів  мають  однаковий  номер,
пропущені  номери  окремих  сторінок/аркушів,
немає  нумерації  сторінок/аркушів,  нумерація
сторінок/аркушів  не  відповідає  переліку,
зазначеному в документі).
2.  Помилка,  зроблена  учасником  процедури
закупівлі  під  час  оформлення  тексту
документа/унесення  інформації  в  окремі  поля
електронної форми тендерної пропозиції (у тому
числі  комп'ютерна  коректура,  заміна  літери
(літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер
(цифр)  місцями,  пропуск  літер  (цифр),
повторення  слів,  немає  пропуску  між словами,
заокруглення  числа),  що  не  впливає  на  ціну
тендерної  пропозиції  учасника  процедури
закупівлі  та  не  призводить  до  її  спотворення
та/або  не  стосується  характеристики  предмета
закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника
процедури закупівлі.
3.  Невірна  назва  документа  (документів),  що
подається  учасником  процедури  закупівлі  у
складі  тендерної  пропозиції,  зміст  якого
відповідає  вимогам,  визначеним  замовником  у
тендерній документації.
4.  Окрема  сторінка  (сторінки)  копії  документа
(документів)  не  завірена  підписом  та/або
печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її
використання).
5.  У  складі  тендерної  пропозиції  немає
документа  (документів),  на  який  посилається
учасник  процедури закупівлі  у  своїй  тендерній
пропозиції,  при  цьому  замовником  не
вимагається  подання  такого  документа  в
тендерній документації.
6.  Подання  документа  (документів)  учасником
процедури  закупівлі  у  складі  тендерної
пропозиції,  що  не  містить  власноручного
підпису  уповноваженої  особи  учасника
процедури  закупівлі,  якщо  на  цей  документ
(документи)  накладено  її  кваліфікований
електронний підпис.
7.  Подання  документа  (документів)  учасником
процедури  закупівлі  у  складі  тендерної
пропозиції,  що складений у довільній формі та
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не містить вихідного номера.
8.  Подання  документа  учасником  процедури
закупівлі  у  складі  тендерної  пропозиції,  що  є
сканованою  копією  оригіналу
документа/електронного документа.
9.  Подання  документа  учасником  процедури
закупівлі  у  складі  тендерної  пропозиції,  який
засвідчений  підписом  уповноваженої  особи
учасника  процедури  закупівлі  та  додатково
містить  підпис (візу) особи,  повноваження якої
учасником процедури закупівлі не підтверджені
(наприклад,  переклад  документа  завізований
перекладачем тощо).
10. Подання документа (документів) учасником
процедури  закупівлі  у  складі  тендерної
пропозиції,  що  містить  (містять)  застарілу
інформацію  про  назву  вулиці,  міста,
найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з
тим,  що такі  назва,  найменування були змінені
відповідно  до  законодавства  після  того,  як
відповідний  документ  (документи)  був  (були)
поданий (подані).
11. Подання документа (документів) учасником
процедури  закупівлі  у  складі  тендерної
пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі
є  некоректною,  при  цьому сума,  що  зазначена
прописом, є правильною.
12. Подання документа (документів) учасником
процедури  закупівлі  у  складі  тендерної
пропозиції  в  форматі,  що  відрізняється  від
формату,  який  вимагається  замовником  у
тендерній документації, при цьому такий формат
документа  забезпечує  можливість  його
перегляду.
Приклади формальних помилок:
-  «Інформація  в  довільній  формі»  замість
«Інформація»,   «Лист-пояснення»  замість
«Лист»,  «довідка»  замість  «гарантійний  лист»,
«інформація» замість «довідка»; 
-  «м.київ» замість «м.Київ»;
- «поряд -ок» замість «поря – док»;
- «ненадається» замість «не надається»»;
-  «______________№_____________»  замість
«14.08.2020 №320/13/14-01»
-  учасник  розмістив  (завантажив)  документ  у
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форматі  «JPG»  замість   документа  у  форматі
«pdf» (PortableDocumentFormat)». 
     Допущення  формальних  помилок
учасниками  не  призведе  до  відхилення  їх
тендерних пропозицій. Рішення про віднесення
помилки  до  формальної  приймається
Замовником.

     Документи,  що  не  передбачені
законодавством  для  учасників  -  юридичних,
фізичних  осіб,  у  тому  числі  фізичних  осіб  -
підприємців,  не  подаються  ними  у  складі
тендерної  пропозиції.  Відсутність  документів,
що  не  передбачені  законодавством  для
учасників  -  юридичних,  фізичних  осіб,  у  тому
числі  фізичних  осіб  -  підприємців,  у  складі
тендерної  пропозиції,  не  може бути  підставою
для її відхилення замовником.

     У  разі  якщо  учасник  або  переможець  не
повинен  складати  або  відповідно  до  норм
чинного  законодавства  (у  разі  подання
тендерної пропозиції учасником-нерезидентом /
переможцем-нерезидентом  відповідно  до  норм
законодавства  країни  реєстрації)  не
зобов’язаний  складати  якийсь  зі  вказаних  в
положеннях  тендерної  документації  документ,
то він надає лист-роз’яснення в довільній формі
в  якому  зазначає  законодавчі  підстави
ненадання  відповідних документів або копію/ії
роз`яснення/нь державних органів.

     Всі визначені цією тендерною документацією
документи тендерної пропозиції завантажуються
в електронну систему закупівель у вигляді скан-
копій придатних для машинозчитування (файли
з  розширенням  «.pdf»  тощо),  зміст  та  вигляд
яких  повинен  відповідати  оригіналам
відповідних  документів,  згідно  яких
виготовляються  такі  скан-копії.  Документи
мають  бути  належного  рівня  зображення
(чіткими та розбірливими для читання).

     Документи,  що  складаються  учасником,
повинні  бути  оформлені  належним  чином  у
відповідності до вимог чинного законодавства в
частині  дотримання  письмової  форми
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документу,  складеного  суб’єктом
господарювання,  в тому числі за власноручним
підписом  учасника/уповноваженої  особи
учасника.   
     Вимога  щодо  засвідчення  того  чи  іншого
документу  тендерної  пропозиції  власноручним
підписом  учасника/уповноваженої  не
застосовується  до  документів  (матеріалів  та
інформації),  що  подаються  у  складі  тендерної
пропозиції,  якщо  такі  документи  (матеріали  та
інформація)  надані  учасником  у  формі
електронного  документа  через  електронну
систему  закупівель  із  накладанням
кваліфікованого електронного підпису на кожен
з таких документів (матеріал чи інформацію).
     Під час використання електронної системи
закупівель  з  метою  подання  тендерних
пропозицій  та  їх  оцінки  документи  та  дані
створюються та подаються з урахуванням вимог
законів  України "Про електронні  документи та
електронний документообіг" та "Про електронні
довірчі  послуги",  тобто  тендерна  пропозиція  у
будь-якому  випадку  повинна  містити
накладений  електронний  підпис  (або
кваліфікований  електронний  підпис)
учасника/уповноваженої  особи  учасника
процедури  закупівлі,  повноваження  якої  щодо
підпису  документів  тендерної  пропозиції
підтверджуються  відповідно  до  поданих
документів,  що  вимагаються  згідно  цієї
документації

     У якості  КЕП учасник може скористатися
електронним  цифровим  підписом  (ЕЦП)  та
відповідним  посиленим  сертифікатом
відкритого  ключа,  що  його  підтверджує,  що
були  видані  відповідно  до  вимог  Закону
України  «Про  електронний  цифровий  підпис»
до 06.11.2018 включно, за умови, що станом на
день  подання  учасником  відповідного
документа  строк  дії  посиленого  сертифіката
відкритого ключа не закінчився. 

      Замовник перевіряє КЕП/ЕЦП учасника на
сайті  центрального  засвідчувального  органу  за
посиланням https://czo.gov.ua/verify .

       Під  час  перевірки  КЕП/ЕЦП  повинні

https://czo.gov.ua/verify
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відображатися  прізвище  та  ініціали  особи,
уповноваженої  на  підписання  тендерної
пропозиції  (власника  ключа).  У  випадку
відсутності даної інформації учасник вважається
таким, що не відповідає встановленим абзацом
першим  частини  третьої  статті  22  Закону
вимогам  до  учасника  відповідно  до
законодавства  та  його  пропозицію  буде
відхилено  на  підставі  підпункту  2  пункту  1
частини1 статті 31 Закону.

     Повноваження  щодо  підпису  документів
тендерної  пропозиції   уповноваженої  особи
учасника  процедури закупівлі  підтверджується:
для  посадових  (службових)  осіб  учасника,  які
уповноважені підписувати документи пропозиції
та вчиняти інші юридично значущі дії від імені
учасника  на  підставі  положень  установчих
документів 
– розпорядчий  документ  про  призначення
(обрання) на посаду відповідної особи (наказ про
призначення  та/  або  протокол  зборів
засновників, тощо); 
     для  осіб,  що  уповноважені  представляти
інтереси учасника під час проведення процедури
закупівлі,  та  які  не  входять  до  кола  осіб,  які
представляють  інтереси  учасника  без
довіреності 
– довіреність,  оформлена  у  відповідності  до
вимог  чинного  законодавства,  із  зазначенням
повноважень повіреного,  разом з  документами,
що  у  відповідності  до  цього  пункту
підтверджують  повноваження  посадової
(службової)  особи  учасника,  що  підписала  від
імені учасника вказану довіреність.
       У разі якщо тендерна пропозиція подається
об'єднанням  учасників,  до  неї  обов'язково
включається  документ  про  створення  такого
об'єднання.  

     Кожен учасник має право подати тільки одну
тендерну  пропозицію (у  тому  числі  до
визначеної  в  тендерній  документації  частини
предмета  закупівлі  (лота) (у  разі  здійснення
закупівлі за лотами).

     Ціною  тендерної  пропозиції вважається
сума,  зазначена  учасником  у  його  тендерній
пропозиції  як  загальна  сума,  за  яку  він
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погоджується  виконати  умови  закупівлі  згідно
вимог  замовника,  в  тому  числі  з  урахуванням
технічних, якісних та кількісних характеристик
предмету  закупівлі,  всіх  умов  виконання
договору,  та  з  урахуванням  сум  належних
податків  та  зборів,  що  мають  бути  сплачені
учасником.

     У разі визначення  переможцем Учасника за
кількома  лотами,  може  бути  укладений  один
договір  про  закупівлю  з  одним  і  тим  самим
Учасником .

2 Забезпечення  тендерної
пропозиції

Не вимагається

3 Умови повернення чи 
неповернення забезпечення 
тендерної пропозиції

У разі, якщо забезпечення тендерної пропозиції
вимагається Замовником.

Забезпечення  тендерної  пропозиції
повертається учаснику у разі:

1) закінчення  строку  дії  тендерної
пропозиції  та  забезпечення  тендерної
пропозиції,  зазначеного  в  тендерній
документації;

2) укладення  договору  про  закупівлю  з
учасником,  який  став  переможцем
процедури закупівлі;

3) відкликання  тендерної  пропозиції  до
закінчення строку її подання;

4) закінчення  тендеру  в  разі  неукладення
договору  про  закупівлю  з  жодним  з
учасників,  які  подали  тендерні
пропозиції.

Забезпечення  тендерної  пропозиції  не
повертається у разі:

1) відкликання  тендерної  пропозиції
учасником  після  закінчення  строку  її
подання,  але  до  того,  як  сплив  строк,
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протягом  якого  тендерні  пропозиції
вважаються дійсними;

2) непідписання  договору  про  закупівлю
учасником,  який  став  переможцем
тендеру;

3) ненадання  переможцем  процедури
закупівлі у строк, визначений частиною
шостою  статті  17  Закону,  документів,
що  підтверджують  відсутність  підстав,
установлених статтею 17 Закону;

4) ненадання  переможцем  процедури
закупівлі  забезпечення  виконання
договору про закупівлю після отримання
повідомлення про намір укласти договір
про  закупівлю,  якщо  надання  такого
забезпечення  передбачено  тендерною
документацією.

     За зверненням учасника, яким було надано
забезпечення  тендерної  пропозиції,  замовник
повідомляє  установу,  що  видала  такому
учаснику  гарантію,  про  настання  підстави  для
повернення  забезпечення  тендерної  пропозиції
протягом  п’яти  днів  з  дня  настання  однієї  з
підстав  повернення  забезпечення  тендерної
пропозиції.

4 Строк, протягом якого 
тендерні пропозиції є 
дійсними

     Тендерні пропозиції вважаються дійсними
протягом  90  днів  із  дати  кінцевого  строку
подання  тендерних пропозицій.  До закінчення
цього строку замовник має право вимагати від
учасників  продовження  строку  дії  тендерних
пропозицій;
учасник має право:
відхилити  таку  вимогу,  не  втрачаючи  при
цьому  наданого  ним  забезпечення  тендерної
пропозиції;
погодитися з вимогою та продовжити строк дії
поданої ним тендерної  пропозиції  та наданого
забезпечення тендерної пропозиції

5 Кваліфікаційні критерії до 
учасників та вимоги, 
установлені статтею 17 
Закону

     Замовник  установлює  один  або  декілька
кваліфікаційних критеріїв  відповідно до статті
16  Закону,  підстави,  встановлені  статтею  17
Закону,  та  інформацію  про  спосіб
підтвердження  відповідності  учасників
установленим  критеріям  і  вимогам  згідно  із
законодавством (детально – у Додатку 1). 
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     Замовник  не  вимагає  документального
підтвердження  інформації  про  відповідність
підставам,  встановленим статтею 17 Закону,  у
разі  якщо  така  інформація  є  публічною,  що
оприлюднена у формі відкритих даних згідно із
Законом  України  "Про  доступ  до  публічної
інформації",  та/або  міститься  у  відкритих
єдиних державних реєстрах,  доступ до яких є
вільним (детально в додатку №1)
Кваліфікаційні критерії відповідно до статті
16 Закону
1)  наявність  в  учасника  процедури  закупівлі
обладнання,  матеріально-технічної  бази  та
технологій; 
2)  наявність  в  учасника  процедури  закупівлі
працівників відповідної кваліфікації, які мають
необхідні знання та досвід; 
3)  наявність  документально  підтвердженого
досвіду  виконання  аналогічного  (аналогічних)
за предметом закупівлі договору (договорів); 
4)  наявність  фінансової  спроможності,  яка
підтверджується фінансовою звітністю
     У  разі  участі  об’єднання  учасників
підтвердження  відповідності  кваліфікаційним
критеріям  здійснюється  з  урахуванням
узагальнених  об’єднаних  показників  кожного
учасника такого об’єднання на підставі наданої
об’єднанням інформації
     Замовник  приймає  рішення  про  відмову
учаснику  в  участі  у  процедурі  закупівлі та
зобов’язаний  відхилити  тендерну  пропозицію
учасника в разі, якщо:
1)  замовник  має  незаперечні  докази  того,  що
учасник процедури закупівлі  пропонує, дає або
погоджується  дати  прямо  чи  опосередковано
будь-якій  службовій  (посадовій)  особі
замовника,  іншого  державного  органу
винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо
найму  на  роботу,  цінна  річ,  послуга  тощо)  з
метою  вплинути  на  прийняття  рішення  щодо
визначення переможця процедури закупівлі або
застосування  замовником  певної  процедури
закупівлі;
2)  відомості  про  юридичну  особу,  яка  є
учасником  процедури  закупівлі,  внесено  до
Єдиного  державного  реєстру  осіб,  які  вчинили
корупційні  або  пов’язані  з  корупцією
правопорушення  (надати  довідку  в  довільній
формі);
3)  службову  (посадову)  особу  учасника
процедури  закупівлі,  яку  уповноважено
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учасником  представляти  його  інтереси  під  час
проведення процедури закупівлі, фізичну особу,
яка  є  учасником,  було  притягнуто  згідно  із
законом  до  відповідальності  за  вчинення
корупційного  правопорушення  або
правопорушення,  пов’язаного  з  корупцією
(надати довідку в довільній формі);
4)  суб’єкт  господарювання  (учасник)  протягом
останніх  трьох  років  притягувався  до
відповідальності  за  порушення,  передбачене
пунктом  4  частини  другої  статті  6,  пунктом  1
статті  50  Закону  України  "Про  захист
економічної  конкуренції",  у  вигляді  вчинення
антиконкурентних  узгоджених  дій,  що
стосуються  спотворення  результатів  тендерів
(надати довідку в довільній формі);
5)  фізична  особа,  яка  є  учасником  процедури
закупівлі, була засуджена за злочин, учинений з
корисливих  мотивів  (зокрема,  пов’язаний  з
хабарництвом  та  відмиванням  коштів),
судимість  з  якої  не  знято  або  не  погашено  у
встановленому законом порядку;
6)  службова  (посадова)  особа  учасника
процедури  закупівлі,  яка  підписала  тендерну
пропозицію, була засуджена за злочин, вчинений
з  корисливих  мотивів  (зокрема,  пов’язаний  з
хабарництвом,  шахрайством  та  відмиванням
коштів),  судимість  з  якої  не  знято  або  не
погашено у встановленому законом порядку;
7)  тендерна  пропозиція  подана  учасником
конкурентної  процедури  закупівлі,  який  є
пов’язаною  особою  з  іншими  учасниками
процедури  закупівлі  та/або  з  уповноваженою
особою  (особами),  та/або  з  керівником
замовника;
8)  учасник  процедури  закупівлі  визнаний  у
встановленому  законом  порядку  банкрутом  та
стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура
(надати довідку в довільній формі);
9)  у  Єдиному  державному  реєстрі  юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань  відсутня  інформація,  передбачена
пунктом  9  частини  другої  статті  9  Закону
України "Про державну реєстрацію юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань" (крім нерезидентів);
10) юридична особа, яка є учасником процедури
закупівлі  (крім  нерезидентів),  не  має
антикорупційної програми чи уповноваженого з
реалізації  антикорупційної  програми,  якщо
вартість  закупівлі  товару  (товарів),  послуги
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(послуг)  або  робіт  дорівнює  чи  перевищує  20
мільйонів  гривень  (у  тому  числі  за  лотом)
(надати довідку в довільній формі);
11)  учасник  процедури  закупівлі  є  особою,  до
якої  застосовано  санкцію  у  виді  заборони  на
здійснення  у  неї  публічних  закупівель  товарів,
робіт  і  послуг  згідно  із  Законом України  "Про
санкції" (надати довідку в довільній формі);
12)  службова  (посадова)  особа  учасника
процедури  закупівлі,  яку  уповноважено
учасником  представляти  його  інтереси  під  час
проведення процедури закупівлі, фізичну особу,
яка  є  учасником,  було  притягнуто  згідно  із
законом  до  відповідальності  за  вчинення
правопорушення,  пов’язаного  з  використанням
дитячої  праці  чи  будь-якими формами торгівлі
людьми;
13)  учасник  процедури  закупівлі  має
заборгованість  із  сплати  податків  і  зборів
(обов’язкових  платежів),  крім  випадку,  якщо
такий  учасник  здійснив  заходи  щодо
розстрочення  і  відстрочення  такої
заборгованості  у  порядку  та  на  умовах,
визначених  законодавством  країни  реєстрації
такого учасника. 
14)  замовник  може  прийняти  рішення  про
відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі
та  може  відхилити  тендерну  пропозицію
учасника  в  разі,  якщо  учасник  процедури
закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше
укладеним  договором  про  закупівлю  з  цим
самим  замовником,  що  призвело  до  його
дострокового  розірвання,  і  було  застосовано
санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування
збитків  -  протягом  трьох  років  з  дати
дострокового  розірвання  такого  договору.
Учасник  процедури  закупівлі,  що  перебуває  в
обставинах,  зазначених  у  частині  другій  статті
17 Закону,  може надати  підтвердження  вжиття
заходів  для  доведення  своєї  надійності,
незважаючи  на  наявність  відповідної  підстави
для відмови в участі у процедурі закупівлі.  
     Для цього учасник (суб’єкт господарювання)
повинен  довести,  що  він  сплатив  або
зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та
відшкодування завданих збитків. Якщо замовник
вважає таке підтвердження достатнім, учаснику
не може бути відмовлено в  участі  в  процедурі
закупівлі.

6 Інформація про необхідні      Учасники  процедури  закупівлі  повинні
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технічні, якісні та кількісні 
характеристики предмета 
закупівлі, у тому числі 
відповідна технічна 
специфікація (у разі потреби 
- плани, креслення, малюнки 
чи опис предмета закупівлі)

надати  у  складі  тендерних  пропозицій
інформацію  та  документи,  які  підтверджують
відповідність  тендерної  пропозиції  учасника
технічним,  якісним,  кількісним  та  іншим
вимогам  до  предмета  закупівлі,  установленим
замовником; (Додаток 2).
     Технічні,  якісні  характеристики предмета
закупівлі та технічні специфікації до предмета
закупівлі  повинні  визначатися  замовником  з
урахуванням  вимог,  визначених  частини
четвертою статті 5 Закону;
У  складі  своєї  пропозиції  учасник  повинен
надати  лист-згоду  з  технічними,  якісними  та
кількісними  характеристиками  предмета
закупівлі згідно вимог замовника.

7 Інформація про маркування, 
протоколи випробувань або 
сертифікати, що 
підтверджують відповідність 
предмета закупівлі 
встановленим замовником 
вимогам (у разі потреби)

Замовник  може  вимагати  від  учасників
підтвердження  того,  що  пропоновані  ними
товари,  послуги  чи  роботи  за  своїми
екологічними  чи  іншими  характеристиками
відповідають  вимогам,  установленим  у
тендерній  документації.  У  разі  встановлення
екологічних  чи  інших  характеристик  товару,
роботи  чи  послуги  замовник  повинен  в
тендерній  документації  зазначити,  які
маркування,  протоколи  випробувань  або
сертифікати  можуть  підтвердити  відповідність
предмета закупівлі таким   характеристикам. 
       Якщо  учасник  не  має  відповідних
маркувань,  протоколів  випробувань  чи
сертифікатів і не має можливості отримати їх до
закінчення кінцевого строку подання тендерних
пропозицій із причин, від нього не залежних, він
може  подати  технічний  паспорт  на
підтвердження  відповідності  тим  же
об’єктивним  критеріям.  Замовник  зобов’язаний
розглянути  технічний  паспорт  і  визначити,  чи
справді  він  підтверджує  відповідність
установленим вимогам, із обґрунтуванням свого
рішення. 

Якщо  замовник  посилається  в  тендерній
документації на конкретні маркування, протокол
випробувань  чи  сертифікат,  він  зобов’язаний
прийняти  маркування,  протоколи  випробувань
чи сертифікати, що підтверджують відповідність
еквівалентним вимогам.

8 Інформація про 
субпідрядника/співвиконавця
(у випадку закупівлі робіт 
або послуг)

У  разі  закупівлі  робіт  учасник  зазначає  в
тендерній  пропозиції  повне  найменування  та
місцезнаходження  щодо  кожного  суб’єкта
господарювання,  якого  учасник  планує
залучати  як  субпідрядника/співвиконавця  до
виконання робіт або послуг у обсязі не менше
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ніж  20  відсотків  від  вартості  договору  про
закупівлю

9 Унесення змін або 
відкликання тендерної 
пропозиції учасником

учасник має право внести зміни або відкликати
свою  тендерну  пропозицію  до  закінчення
строку її подання без втрати свого забезпечення
тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про
відкликання  тендерної  пропозиції
враховуються  в  разі,  якщо  їх  отримано
електронною  системою  закупівель  до
закінчення  строку  подання  тендерних
пропозицій

Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції

1 Кінцевий  строк  подання
тендерної пропозиції

кінцевий строк подання тендерних пропозицій
26.04.2021 р. до 15:00
отримана  тендерна  пропозиція  автоматично
вноситься до реєстру;
електронна  система  закупівель  автоматично
формує  та  надсилає  повідомлення  учаснику
про отримання його пропозиції із зазначенням
дати та часу; 
тендерні  пропозиції,  отримані  електронною
системою  закупівель  після  закінчення  строку
подання,  не  приймаються  та  автоматично
повертаються учасникам, які їх подали

2 Дата та час розкриття 
тендерної пропозиції

дата  і  час  розкриття  тендерних  пропозицій
визначаються  електронною  системою
закупівель  автоматично  та  зазначаються  в
оголошенні  про  проведення  процедури
відкритих торгів

Розділ 5. Оцінка тендерної пропозиції

1 Перелік критеріїв та 
методика оцінки тендерної 
пропозиції із зазначенням 
питомої ваги критерію

     Змовником  визначаються  критерії  та
методика оцінки відповідно до частини першої
статті 29 Закону;
     Оцінка тендерних пропозицій проводиться
електронною системою закупівель автоматично
на  основі  критеріїв  і  методики  оцінки,
зазначених  замовником  у  тендерній
документації  та  шляхом  застосування
електронного аукціону;
     Єдиним  критерієм  оцінки  тендерних
пропозицій є ціна, до якої включається податок
на додану вартість (ПДВ) (у разі, якщо учасник
є платником ПДВ);
     Найбільш  економічною  вигідною
пропозицією  буде  вважатися  пропозиція  з
найнижчою ціною з урахуванням усіх податків
та  зборів  (в  тому  числі  податку  на  додану
вартість  (ПДВ),  у  разі  якщо  учасник  є
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платником  ПДВ  або  без  ПДВ-у  разі,  якщо
Учасник  не є платником ПДВ

2 Інша інформація      Особа,  що виявила намір  взяти  участь  у
торгах,  визначає  ціни  на  товари,  які  вона
пропонує  поставити  за  Договором,  з
урахуванням податків і зборів, що сплачуються
або  мають  бути  сплачені,  витрат  на
транспортування,  страхування,  навантаження,
розвантаження,  сплату  митних  тарифів,   усіх
інших  витрат,   відповідно  до  цін,  діючих  на
ринку на дані  товари,  та згідно вимог діючих
законодавчих  актів,  розпорядчих  актів
місцевого  самоврядування  щодо  формування
ціни.    
     До  розрахунку  ціни   пропозиції  не
включаються  будь-які  витрати,  понесені
учасником  у  процесі  проведення  процедури
закупівлі та укладення договору про закупівлю,
зокрема  витрати,  пов'язані  із  оформленням
забезпечення  тендерної  пропозиції  (у  разі
встановлення такої вимоги). Зазначені витрати
сплачуються  учасником  за  рахунок  його
прибутку.  Понесені  витрати  не
відшкодовуються (в тому числі  у разі відміни
торгів  чи  визнання  торгів  такими,  що  не
відбулися) 

     Відсутність  будь-яких  запитань  або
уточнень стосовно змісту та викладення вимог
тендерної  документації  з  боку  учасників
процедури  закупівлі,  які  отримали  цю
документацію  у  встановленому  порядку,
означатиме, що учасники процедури закупівлі,
що  беруть  участь  в  цих  торгах,  повністю
усвідомлюють  зміст  цієї  тендерної
документації та вимоги, викладені Замовником
при підготовці цієї закупівлі.
     За  підроблення  документів,  печаток,
штампів  та  бланків  чи  використання
підроблених  документів,  печаток,  штампів,
учасник  торгів  несе  кримінальну
відповідальність  згідно  статті  358
Кримінального Кодексу України..
     В тендерній пропозиції ціни вказуються за
одиницю  виміру  товару  із  урахуванням
кількості, та інших вимог, зазначених у вимогах
до предмету закупівлі, та остаточно виводиться
підсумкова ціна тендерної пропозиції.
     Вартість пропозиції та всі інші ціни повинні
бути чітко визначені. 
     Замовник  приймає  рішення  про  відмову
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Учасникові  в  участі  у  процедурі  закупівлі  у
випадках, передбачених статтею 17 Закону.
Для  учасників  -  Товариств  з  обмеженою
відповідальністю, у складі тендерної пропозиції
надати:
документ,  який  визначає  вартість  чистих
активів  (баланс) учасника  (наприклад,  баланс
або  фінансовий  звіт  суб’єкта  малого
підприємництва тощо)  або довідку в довільній
формі  про  вартість  чистих  активів  ТОВ,
відповідно  до  останньої  затвердженої
фінансової звітності ТОВ.
якщо  вартість  предмета  договору  (вартість
тендерної пропозиції учасника) перевищує 50%
вартості  чистих  активів   ТОВ  відповідно  до
останньої  затвердженої  фінансової  звітності
ТОВ,  додатково  надати  протокол  загальних
зборів учасників або рішення власника,  згідно
зі  змістом  якого  уповноваженій
посадовій/службовій  особі  учасника  надають
згоду  на  вчинення  значних  правочинів,
зокрема,  укладення  договору  за  результатами
закупівлі  або  конкретне  посилання  на
відповідний розділ, пункт/пп. Статуту ТОВ.
     У випадку неподання протоколу загальних
зборів  або  рішення  власника  щодо  надання
згоди на підписання директором договору про
закупівлю  або  конкретного  посилання  на
відповідний  розділ,  пункт/пп  Статуту  ТОВ,
вважається,  що дії  учасника  направлені  на  не
укладання  договору  про  закупівлю  з  вини
учасника  у  строк,  визначений  Законом,  і
замовник відхиляє тендерну пропозицію такого
учасника  та  визначає  переможця  серед  тих
учасників, строк дії тендерних пропозицій яких
ще не минув.
     Учасники  відповідають  за  зміст  своїх
тендерних  пропозицій,  та  повинні
дотримуватись  норм  чинного  законодавства
України.
    Якщо документ, що вимагається замовником,
містить  інформацію  яка  є  публічною,  що
оприлюднена у формі відкритих даних згідно із
Законом  України  "Про  доступ  до  публічної
інформації"  та/або  міститься  у  відкритих
єдиних державних реєстрах,  доступ до яких є
вільним,  надати  лист-роз’яснення,  в  якому
зазначити, де міститься така інформація.
Факт подання тендерної пропозиції учасником
-  фізичною  особою  чи  фізичною  особою-
підприємцем,  яка  є  суб’єктом  персональних
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даних,  вважається  безумовною  згодою  (що
підтверджується  поданням  інформації   за
формою  згідно  з  Додатком  №  4)  суб’єкта
персональних  даних  щодо  обробки  її
персональних  даних  у  зв’язку  з  участю  в
процедурі  закупівлі,  відповідно  до  абзацу  4
статті  2  Закону  України  «Про  захист
персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI,
що  підтверджується  наданням  інформації  за
формою згідно з Додатком 4.
     В  усіх  інших  випадках,  факт  подання
тендерної пропозиції учасником – юридичною
особою,  що  є  розпорядником  персональних
даних, вважається підтвердженням наявності у
неї  права  на  обробку  персональних  даних,  а
також  надання  такого  права  замовнику,  як
одержувачу зазначених персональних даних від
імені  суб’єкта  (володільця),  (що
підтверджується  поданням  інформації   за
формою згідно з Додатком № 4).Таким чином,
відповідальність  за  неправомірну  передачу
замовнику  персональних  даних,  а  також  їх
обробку,  несе  виключно  учасник  процедури
закупівлі,  що подав  тендерну  пропозицію,  що
підтверджується  наданням  інформації  за
формою згідно з Додатком 4.
     Документи,  видані державними органами,
повинні  відповідати  вимогам  нормативних
актів,  відповідно  до  яких  такі  документи
видані.
    Учасник, який подав тендерну пропозицію
вважається  таким,  що  згідний  з  проектом
договору,  викладеним  в  Додатку  3 до  цієї
тендерної документації  та буде дотримуватися
умов  своєї  тендерної  пропозиції  протягом
строку встановленого в  п.  4  Розділу 3 до цієї
тендерної  документації  (на  підтвердження
даної  вимоги  надати  Лист-згоду  з  проектом
Договору)

3 Відхилення тендерних 
пропозицій

Замовник  відхиляє  тендерну  пропозицію  у
випадках  передбачених  частиною  1  статті  31
Закону.
Замовник  відхиляє  тендерну  пропозицію  із
зазначенням аргументації в електронній системі
закупівель у разі, якщо:
1) учасник процедури закупівлі:
-  не  відповідає  кваліфікаційним
(кваліфікаційному)  критеріям,  установленим
статтею  16  Закону  та/або  наявні  підстави,
встановлені частиною першою статті 17 Закону;
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-  не  відповідає  встановленим  абзацом  першим
частини  третьої  статті  22  Закону  вимогам  до
учасника відповідно до законодавства;
- зазначив у тендерній пропозиції  недостовірну
інформацію,  що  є  суттєвою  при  визначенні
результатів  процедури  закупівлі,  яку
замовником  виявлено  згідно  з  частиною
п’ятнадцятою статті 29 цього Закону;
-  не  надав  забезпечення  тендерної  пропозиції,
якщо таке забезпечення вимагалося замовником,
та/або  забезпечення  тендерної  пропозиції  не
відповідає  умовам,  що визначені  замовником у
тендерній  документації  до  такого  забезпечення
тендерної пропозиції;
-  не  виправив  виявлені  замовником  після
розкриття тендерних пропозицій невідповідності
в інформації та/або документах, що подані ним у
своїй тендерній пропозиції, протягом 24 годин з
моменту розміщення замовником в електронній
системі закупівель повідомлення з вимогою про
усунення таких невідповідностей;
- не надав обґрунтування аномально низької ціни
тендерної  пропозиції  протягом  строку,
визначеного  в  частині  чотирнадцятій  статті  29
Закону;
-  визначив конфіденційною інформацію, що не
може  бути  визначена  як  конфіденційна
відповідно  до  вимог  частини  другої  статті  28
Закону;
2) тендерна пропозиція учасника:
- не відповідає умовам технічної специфікації та
іншим  вимогам  щодо  предмета  закупівлі
тендерної документації;
-  викладена іншою мовою (мовами),  аніж мова
(мови),  що  вимагається  тендерною
документацією;
- є такою, строк дії якої закінчився;
3) переможець процедури закупівлі:
-  відмовився  від  підписання  договору  про
закупівлю  відповідно  до  вимог  тендерної
документації  або  укладення  договору  про
закупівлю;
-  не  надав  у  спосіб,  зазначений  в  тендерній
документації,  документи,  що  підтверджують
відсутність  підстав,  установлених  статтею  17
Закону;
-  не  надав  копію  ліцензії  або  документа
дозвільного  характеру  (у  разі  їх  наявності)
відповідно до частини другої  статті  41 Закону.
Не поданням ліцензії або документа дозвільного
характеру  буде  вважатися  не  подання
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достовірної  інформації  про  наявність  у  нього
чинної  ліцензії  або  документа  дозвільного
характеру  на  провадження  виду  господарської
діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії
на  провадження  такого  виду  діяльності
передбачено законом.
- не надав забезпечення виконання договору про
закупівлю,  якщо  таке  забезпечення  вимагалося
замовником.
Ненадання  переможцем  документів
відповідно до вимог Закону (в т.ч.  ч.6 ст.17)
вважатиметься  не  наданням  у  спосіб,
зазначений  в  тендерній  документації,
документів,  що  підтверджують  відсутність
підстав,  установлених  статтею  17  цього
Закону.
     Інформація  про  відхилення  тендерної
пропозиції,  у  тому  числі  підстави  такого
відхилення  (з  посиланням  на  відповідні  норми
Закону  та  умови  тендерної  документації,  яким
така  тендерна  пропозиція  та/або  учасник  не
відповідають,  із  зазначенням,  у  чому  саме
полягає  така  невідповідність),  протягом одного
дня з дня ухвалення рішення оприлюднюється в
електронній  системі  закупівель  та  автоматично
надсилається  учаснику/переможцю  процедури
закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена,
через електронну систему закупівель.

Розділ 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю

1 Відміна замовником торгів 
чи визнання їх такими, що не
відбулися

Замовник відміняє тендер у разі:
1) відсутності  подальшої  потреби  в
закупівлі товарів, робіт чи послуг;
2) неможливості  усунення  порушень,  що
виникли  через  виявлені  порушення
законодавства  у сфері  публічних закупівель,  з
описом  таких  порушень,  які  неможливо
усунути.
Тендер автоматично відміняється електронною
системою закупівель у разі:
1) подання  для  участі  -  менше  двох
тендерних пропозицій;
2) допущення  до  оцінки  менше  двох
тендерних  пропозицій  у  процедурі  відкритих
торгів, у разі якщо оголошення про проведення
відкритих  торгів  оприлюднено  відповідно  до
частини третьої статті 10 Закону;
3) відхилення  всіх  тендерних  пропозицій
згідно з Законом.
Тендер  може  бути  відмінено  частково  (за
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лотом).
Замовник має право визнати тендер таким, що
не відбувся, у разі:
1) якщо  здійснення  закупівлі  стало
неможливим внаслідок дії непереборної сили;
2) скорочення  видатків  на  здійснення
закупівлі товарів, робіт чи послуг.
Замовник має право визнати тендер таким, що
не відбувся частково (за лотом).
У  разі  відміни  тендеру  замовником  або
визнання  тендеру  таким,  що  не  відбувся,
замовник протягом одного робочого дня з дня
прийняття  відповідного  рішення  зазначає  в
електронній  системі  закупівель  підстави
прийняття рішення.
      У  разі  якщо  тендер  відміняється
автоматично,  відповідно до Закону,  інформація
про  відміну  тендеру  оприлюднюється
електронною системою закупівель автоматично.

2 Строк укладання договору       Замовник укладає договір про закупівлю з
учасником,  який  визнаний  переможцем
процедури закупівлі,  протягом строку дії  його
пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня
прийняття  рішення про намір  укласти  договір
про  закупівлю відповідно  до  вимог  тендерної
документації  та  тендерної  пропозиції
переможця  процедури  закупівлі.  У  випадку
обґрунтованої  необхідності  строк  для
укладання договору може бути продовжений до
60 днів.
     З метою забезпечення права на оскарження
рішень  замовника  договір  про  закупівлю  не
може бути укладено раніше ніж через 10 днів з
дати  оприлюднення  в  електронній  системі
закупівель  повідомлення  про  намір  укласти
договір про закупівлю.
     У разі подання скарги до органу оскарження
після  оприлюднення  в  електронній  системі
закупівель  повідомлення  про  намір  укласти
договір  про  закупівлю  перебіг  строку  для
укладання  договору  про  закупівлю
призупиняється.

3 Проект договору про 
закупівлю 

      Проєкт Договору про закупівлю викладено
в Додатку 3 до цієї тендерної документації.
      Договір  про  закупівлю  укладається
відповідно до умов цієї тендерної документації
та тендерної пропозиції переможця у письмовій
формі у вигляді єдиного документа.
      Остаточна редакція договору про закупівлю
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складається  замовником  з  урахуванням
особливостей предмету закупівлі та результатів
аукціону  на  базі  проєкту  договору  про
закупівлю, що є Додатком 3 до цієї тендерної
документації,  та  надсилається  переможцю  у
спосіб, обраний замовником. 
     Переможець  повинен  підписати  2
примірники  договору  у  строки,  визначені
пунктом 2 «Строк укладення договору» цього
розділу  та  у  день  підписання  передати
замовнику один примірник договору. 
     Непідписання переможцем договору та/або
не  передання  одного  примірника  цього
договору  у  вказаний  строк  буде  розцінено  як
відмова переможця від укладення договору про
закупівлю, що спричиняє наслідки, передбачені
пунктом 5 цієї Документації «Дії замовника при
відмові  переможця  торгів  підписати  договір
про закупівлю» цього розділу.
     Переможець процедури закупівлі  під  час
укладення  договору  про  закупівлю  повинен
надати:
1) інформацію  про  право  підписання
договору про закупівлю;
2) достовірну  інформацію про наявність  у
нього  чинної  ліцензії  або  документа
дозвільного  характеру  на  провадження  виду
господарської  діяльності,  якщо  отримання
дозволу  або  ліцензії  на  провадження  такого
виду діяльності передбачено законом.

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

     Договір  про  закупівлю  укладається
відповідно  до  норм  Цивільного  кодексу
України та Господарського кодексу України з
урахуванням  особливостей,  визначених
Законом.
     Умови договору про закупівлю не повинні
відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за
результатами  електронного  аукціону  (у  тому
числі  ціни  за  одиницю  товару)  переможця
процедури закупівлі, крім випадків визначення
грошового  еквівалента  зобов’язання  в
іноземній  валюті  та/або  випадків  перерахунку
ціни за результатами електронного аукціону в
бік  зменшення  ціни  тендерної  пропозиції
учасника без зменшення обсягів закупівлі.
     Істотними  умовами,  що  обов’язково
включаються до договору про закупівлю є:
-предмет договору;
-найменування (номенклатура, асортимент)  та
кількість товару (ів);
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-вимоги до якості товару (ів);
-ціна за одиницю товару (ів);
-ціна договору;
-строк дії договору.
Перелічені  істотні  умови  договору  про
закупівлю включено в проект договору.
Учасник,  у  складі  тендерної  пропозиції,
повинен  надати  Лист-згоду  з  істотними
умовами Договору.
 Істотні  умови  Договору  не  можуть
змінюватися  після  його  підписання  до
виконання  зобов'язань  Сторонами  в  повному
обсязі, крім випадків:
1)  зменшення  обсягів  закупівлі,  зокрема  з
урахуванням  фактичного  обсягу  видатків
Замовника.  Сторони  можуть  внести  зміни  до
договору  у  разі  зменшення  обсягів  закупівлі,
зокрема  з  урахуванням  фактичного  обсягу
видатків  Замовника  а  також  у  випадку
зменшення обсягу споживчої потреби товару. В
такому  випадку  ціна  договору  зменшується  в
залежності від зміни таких обсягів.
2) збільшення ціни за одиницю товару можливе
до 10 відсотків  пропорційно збільшенню ціни
такого товару на ринку у разі коливання ціни
такого товару на ринку за умови, що така зміна
не призведе до збільшення суми, визначеної в
договорі про закупівлю, - не частіше ніж один
раз на 90 днів з моменту підписання договору
про закупівлю. Обмеження щодо строків зміни
ціни  за  одиницю  товару  не  застосовується  у
випадках  зміни  умов  договору  про  закупівлю
бензину  та  дизельного  пального,  газу  та
електричної енергії.
     У разі коливання ціни товару  на ринку в
межах  до  10  відсотків  від  ціни  за  одиницю
товару, Постачальник письмово звертається до
Замовника   щодо  зміни  ціни  за  одиницю
товару. Наявність факту коливання ціни товару
на  ринку  підтверджується  довідкою(ми)
Торгово-промислової  палати  України  щодо
коливання ціни товару на ринку. 
До  розрахунку  ціни  за  одиницю  товару
приймається  довідка  щодо  розміру
середньоринкової  ціни  на  товар  на  момент
укладання  Договору  (з  урахуванням  внесених
раніше змін до Договору про закупівлю) та на
момент звернення до вказаних органів, установ,
організацій, що підтверджує коливання (зміни)
цін на ринку товару, що є предметом закупівлі
за цим Договором.  
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     На  підставі отриманих документів сторони
укладають додаткову угоду до договору щодо
зміни  ціни  за  одиницю  товару  (шляхом
коригування  кількості  товару)  та  викладають
Додаток 1 (Специфікація (-ій) цього договору у
новій редакції. Зміна ціни можлива тільки після
постачання 15% від загальної кількості товарів,
зазначених  у  договорі  про  закупівлю  або  не
раніше, ніж через два місяці з дати заключення
Договору (в разі відсутності протягом  цих двох
місяців  заявки  Замовника  на  постачання
товару).
3)  покращення  якості  предмета  закупівлі  за
умови,  що  таке  покращення  не  призведе  до
збільшення  суми,  визначеної  у  Договорі.
Сторони  можуть  внести  зміни  до  договору  у
випадку  покращення  якості  товару  за  умови,
що така зміна не призведе до зміни товару та
відповідає  тендерній  документації  в  частині
встановлення  вимог  та  функціональних
характеристик  до  предмета  закупівлі  і  є
покращенням  його  якості.  Підтвердженням
можуть бути документи технічного характеру з
відповідними  висновками,  наданими
уповноваженими  органами,  що  свідчать  про
покращення  якості,  яке  не  впливає  на
функціональні характеристики товару.
4)  Продовження  строку  дії  договору  про
закупівлю  та  строку  виконання  зобов’язань
щодо  передачі  товару,  виконання  робіт,
надання  послуг  (вибрати  необхідне)  у  разі
виникнення  документально  підтверджених
об’єктивних  обставин,  що  спричинили  таке
продовження,  у  тому  числі  обставин
непереборної  сили,  затримки  фінансування
витрат  замовника,  за  умови що  такі  зміни  не
призведуть  до  збільшення  суми,  визначеної  в
договорі про закупівлю. Строк дії Договору та
виконання зобов`язань може продовжуватись у
разі виникнення документально підтверджених
об’єктивних  обставин,  що  спричинили  таке
продовження, у тому числі непереборної сили,
затримки  фінансування  витрат  Замовника,  за
умови,  що  такі  зміни  не  призведуть  до
збільшення суми, визначеної в договорі. Форма
документального  підтвердження  об’єктивних
обставин  визначатиметься  Замовником  у
момент  виникнення  об’єктивних  обставин
(виходячи  з  їх  особливостей)  з  дотриманням
чинного законодавства;
5)  Погодження  зміни  ціни  в  договорі  про
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закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості
(обсягу)  та  якості  товарів,  робіт  і  послуг),  у
тому  числі  у  разі  коливання  ціни  товару  на
ринку.  Сторони  можуть  внести  зміни  до
Договору  у  разі  узгодженої  зміни  ціни  в  бік
зменшення  (без  зміни  кількості  (обсягу)  та
якості товарів, робіт і послуг).
6)  Зміни  ціни  в  договорі  про  закупівлю  у
зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або
зміною  умов  щодо  надання  пільг  з
оподаткування  -  пропорційно  до  зміни  таких
ставок  та/або  пільг  з  оподаткування.  Сторони
можуть внести зміни до Договору у разі зміни
згідно  із  законодавством  ставок  податків  і
зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з
оподаткування,  які  мають  бути  включені  до
ціни договору, ціна змінюється пропорційно до
змін  таких  ставок  та/або  зміною  умов  щодо
надання пільг з оподаткування. 
     Зміна  ціни  у  зв’язку  із  зміною  ставок
податків  і  зборів  та/або  зміною  умов  щодо
надання  пільг  з  оподаткування  може
відбуватися  як  в  бік  збільшення,  так  і  в  бік
зменшення, сума Договору може змінюватися в
залежності  від  таких  змін  без  зміни  обсягу
закупівлі.  Підтвердженням  можливості
внесення  таких  змін  будуть  чинні  (введені  в
дію) нормативно-правові акти Держави.
7)  Зміни  встановленого  згідно  із
законодавством органами державної статистики
індексу споживчих цін,  зміни курсу іноземної
валюти,  зміни  біржових  котирувань  або
показників  Platts,  ARGUS  регульованих  цін
(тарифів)  і  нормативів,  що  застосовуються  в
договорі про закупівлю, у разі встановлення в
договорі  про  закупівлю  порядку  зміни  ціни.
Сторони можуть внести відповідні зміни у разі
зміни  регульованих  цін  (тарифів),  при  цьому,
підтвердженням  можливості  внесення  таких
змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-
правові  акти   відповідного  уповноваженого
органу  або  Держави  щодо   встановлення
регульованих цін. 
8)  зміни  умов  у  зв’язку  із  застосуванням
положень частини шостої статті 41, а саме дія
договору про закупівлю може бути продовжена
на строк, достатній для проведення процедури
закупівлі на початку наступного року в обсязі,
що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної
в  початковому  договорі  про  закупівлю,
укладеному в попередньому році, якщо видатки
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на  досягнення  цієї  цілі  затверджено  в
установленому  порядку.  Дані  зміни  можуть
бути  внесені  до  закінчення  терміну  дії
договору. 

5 Дії замовника при відмові 
переможця торгів підписати 
договір про закупівлю

У разі відмови переможця процедури закупівлі
від:
-  підписання  договору  про  закупівлю
відповідно до вимог тендерної документації, 
- неукладення договору про закупівлю 
-  або  ненадання  замовнику  підписаного
договору у строк, визначений Законом, 
замовник відхиляє тендерну пропозицію такого
учасника,  визначає  переможця  процедури
закупівлі,  строк  дії  тендерної  пропозиції  яких
ще  не  минув,  та  приймає  рішення  про  намір
укласти договір про закупівлю у порядку та на
умовах, визначених статтею 33 Закону.

6 Забезпечення виконання 
договору про закупівлю 

Не вимагається



31

ДОДАТОК 1

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ 
ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА  ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

1. Документи, які повинен подати Учасник:
1.1. Копія Статуту або іншого установчого документу(для юридичних осіб). 
2.  Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження наявність в учасника

процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій 
2.1. Довідка у довільній формі, що містить опис технічних можливостей  Учасника.
3.  Інформація  про  відсутність  підстав  для  відмови Учаснику  в  участі  у  процедурі

закупівлі, визначених у частинах першій і другій статті 17 Закону „Про публічні закупівлі”
(довільна форма). 

Учасник процедури закупівлі в електронній системі закупівель під час подання тендерної
пропозиції підтверджує відсутність підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та
частиною  другою  статті  17  Закону.  Спосіб  документального  підтвердження  згідно  із
законодавством щодо відсутності підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та
частиною  другою  статті  17,  визначається  замовником  для  надання  таких  документів  лише
переможцем процедури закупівлі через електронну систему закупівель. Замовник не вимагає від
учасників документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 7 частини
першої цієї статті.. 

Перелік документів та інформації  для підтвердження відповідності УЧАСНИКА  вимогам,
визначеним у статті 17 Закону “Про публічні закупівлі” (далі – Закон).

Інформація,  що підтверджує  відсутність  підстав  визначених  у частинах  першій  і  другій
статті 17 Закону, яка надається УЧАСНИКАМИ у довільній формі або за примірною формою*.
Замовник не вимагає від учасників документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених
пунктами 1 і 7 частини першої цієї статті.

Примірна форма
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Довідка (інформація)
про відсутність підстав для відмови в участі згідно частини 1 та 2 статті 17

Закону України  Закону України "Про публічні закупівлі" (із змінами)

«Ми (зазначити найменування Учасника) цією довідкою засвідчуємо про відсутність підстав для
відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених частиною 1 та частиною 2 статті 17 Закону
України  «Про публічні закупівлі» (у разі відсутності таких підстав). 

*Згідно частини 2 статті 17 Закону замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в
участі  у  процедурі  закупівлі  та  може відхилити  тендерну  пропозицію  учасника  в  разі,  якщо
учасник  процедури  закупівлі  не  виконав  свої  зобов’язання  за  раніше  укладеним договором про
закупівлю  з  цим  самим  замовником,  що  призвело  до  його  дострокового  розірвання,  і  було
застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з
дати дострокового розірвання такого договору. 

     Учасник процедури закупівлі,  що перебуває в обставинах, зазначених у частині другій цієї
статті,  має  надати  підтвердження вжиття  заходів  для  доведення  своєї  надійності,
незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі.  Для
цього  учасник  (суб’єкт  господарювання)  повинен  довести,  що  він  сплатив  або  зобов’язався
сплатити відповідні  зобов’язання  та відшкодування завданих збитків.  Якщо замовник вважає
таке  підтвердження  достатнім,  учаснику  не  може  бути  відмовлено  в  участі  в  процедурі
закупівлі.

     На підтвердження учасник у складі тендерної пропозиції  має надати гарантійний лист в
довільній формі про те, що учасник гарантує сплату штрафу/ів та/або відшкодування збитків в
строк  не  більше одного  місяця  після  кінцевого  строку  розкриття тендерних  пропозицій   або
документ,  що  підтверджує  оплату  штрафу/ів  та/або  відшкодування  збитків  на  користь
замовника.

**  У  випадку  наявності  в  учасника  заборгованості  із  сплати  податків  і  зборів  (обов’язкових
платежів),  що  підтверджується  згідно  інформації,  що  міститься  в  електронній  системі
закупівель  та  яка  сформована  у  порядку  взаємодії  електронної  системи  закупівель  з
інформаційними системами Державної фіскальної служби України щодо обміну інформацією про
відсутність  або  наявність  заборгованості  (податкового  боргу)  зі  сплати  податків,  зборів,
платежів,  контроль  за  якими  покладено  на  органи  Державної  фіскальної  служби  України,  в
учасника  процедури  закупівлі  (згідно  наказу  Міністерства  економічного  розвитку  і  торгівлі
України,  Міністерства  фінансів  України  від  17.01.2018р.  № 37/11,  далі  –  Порядок  №  37/11),
учасник  повинен  надати  інформацію,  що  підтверджує  здійснення  останнім  заходів  щодо
розстрочення  і  відстрочення  такої  заборгованості  у  порядку  та  на  умовах,  визначених
законодавством країни реєстрації такого учасника, зокрема для суб’єктів господарювання, що
зареєстровані на території України - рішення органу доходів і зборів та/або укладений договір
про  розстрочення  (відстрочення),  прийняте/укладений  згідно  порядку  розстрочення
(відстрочення)  грошових  зобов’язань  (податкового  боргу)  платників  податків,  затвердженого
наказом  Міністерства  доходів  і  зборів  України  від  10.10.2013   №  574,  або  довідку  про
відсутність  заборгованості з  платежів,  контроль  за  справлянням  яких  покладено  на
контролюючі  органи,  форма  якої  затверджена  наказом  Міністерства  фінансів  України  від
03.09.2018 року №733, та яка видана контролюючим органом в електронній формі, що містить
відповідну інформацію станом на будь-яку дату, наступну після  оприлюднення в  електронній
системі  закупівель  відповіді  інформаційно-телекомунікаційної  системи  ДФС  на  запит  згідно
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Порядку № 37/11, згідно якої повідомляється про наявність заборгованості в учасника, але в будь-
якому випадку в межах строку згідно ч. 6 ст. 17 Закону.

 У разі якщо учасник процедури закупівлі  має намір залучити спроможності інших суб’єктів
господарювання як  субпідрядників/співвиконавців  в  обсязі  не  менше  ніж  20  відсотків  від
вартості договору про закупівлю у випадку закупівлі робіт або послуг для підтвердження його
відповідності кваліфікаційним критеріям  відповідно до частини третьої статті 16 Закону,
замовник  перевіряє  таких  суб’єктів  господарювання  на  відсутність  підстав,  визначених  у
частині першій статті 17 Закону. 

Для підтвердження відповідності кожного субпідрядника/співвиконавця, якого учасник планує
залучити,  вимогам  визначеним  у  статті  17  Закону,  учасником  на  кожного  з  таких
субпідрядників/співвиконавців  надається  інформація,  що  підтверджує  відсутність  підстав
визначених  у  частині  першій  статті  17  Закону у  довільній  формі.  Замовник  не  вимагає
документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 7 частини першої
цієї статті. 

У випадку якщо учасником процедури закупівлі є об’єднання учасників, то на кожного з учасників
такого об’єднання надається  окрема довідка в довільній формі або за примірною формою* для
підтвердження  відповідності  кожного  з  учасників  такого  об’єднання  вимогам,  визначеним у
статті 17 Закону.

Інша інформація (для УЧАСНИКІВ - юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб-
підприємців).

Інші документи від Учасника:

1
- Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду/Картка про присвоєння ідентифікаційного

коду, у разі відсутності з релігійних переконань, копію сторінки паспорта з відповідною
відміткою  або лист-пояснення із зазначенням законодавчих підстав ненадання документу -
для фізичних осіб, фізичних осіб- підприємців)

та 
- паспорту (1-6 сторінки та місце проживання) у випадку, якщо такий паспорт оформлено у
вигляді книжечки, завірений належним чином, або копією обох сторін паспорту, якщо такий
паспорт оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, або копією
іншого  документа,  передбаченого  статтею  13  Закону  України  «Про  Єдиний  державний
демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують
особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 №5492-VI (із змінами) - для фізичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців.

2 Якщо  тендерна  пропозиція  подається  не  керівником  учасника,  зазначеним  у  Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а
іншою особою, учасник надає довіреність або доручення на таку особу.

3
Достовірна  інформація  у  вигляді  довідки  довільної  форми  в  якій  зазначити  дані  про
наявність  чинної  ліцензії  або  документа  дозвільного  характеру  на  провадження  виду
господарської  діяльності  (Вказати  номер,  строк  дії  ліцензії  або  документа  дозвільного
характеру,  посилання  на  ліцензію/дозвільний  документ  у  відкритому  доступі,  якщо  таке
посилання наявне. У випадку якщо ліцензія або дозвільний документ видається безстроково,
то  учасник  замість  строку дії  зазначає  про безстроковість  ліцензії/дозвільного  документу),
якщо отримання  дозволу або ліцензії  на  провадження такого  виду діяльності  передбачено
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законом.

 Перелік  документів  та  інформації  для  підтвердження  відповідності  ПЕРЕМОЖЦЯ
вимогам, визначеним у статті 17 Закону  “Про публічні закупівлі”:

 3.1. Документи, які надаються  ПЕРЕМОЖЦЕМ (юридичною особою):

№
п/п

Вимоги статті 17 Закону
(Замовник  приймає
рішення  про  відмову
учаснику  в  участі  у
процедурі  закупівлі  та
зобов’язаний  відхилити
тендерну  пропозицію
учасника в разі, якщо)

Переможець  торгів  на  виконання  вимоги  статті  17
(підтвердження  відсутності  підстав)  повинен  надати
таку інформацію:

1 Відомості  про  юридичну
особу,  яка  є  учасником
процедури закупівлі, внесено
до  Єдиного  державного
реєстру  осіб,  які  вчинили
корупційні  або  пов’язані  з
корупцією правопорушення.
(пункт 2 частини 1 статті 17
Закону)

Замовник  самостійно  перевіряє  інформацію,  що
міститься  у  відкритому  реєстрі, а  також  для
підтвердження роздруковує її.
Посилання розміщення інформації:
https://corruptinfo.nazk.gov.ua/

2 Службову  (посадову)  особу
учасника  процедури
закупівлі,  яку  уповноважено
учасником представляти його
інтереси  під  час  проведення
процедури закупівлі, фізичну
особу, яка є учасником, було
притягнуто згідно із законом
до  відповідальності  за
вчинення  корупційного
правопорушення  або
правопорушення, пов’язаного
з корупцією.
(пункт 3 частини 1 статті 17
Закону)

Замовник  самостійно  перевіряє  інформацію,  що
міститься  у  відкритому  реєстрі, а  також  для
підтвердження роздруковує її.
Посилання розміщення інформації:
https://corruptinfo.nazk.gov.ua/

3 Службова  (посадова)  особа
учасника  процедури
закупівлі,  яка  підписала
тендерну  пропозицію  (або
уповноважена  на  підписання
договору в разі переговорної
процедури  закупівлі),  була
засуджена  за  злочин,
вчинений  з  корисливих
мотивів (зокрема, пов’язаний

Довідка у вигляді електронного документу із ЕЦП/КЕП
особи, яка уповноважена на підписання такої довідки  або
сканкопія паперової довідки або сканкопія нотаріально
завіреної  довідки  про те,  що службова  (посадова)  особа
переможця  процедури  закупівлі,  яка  підписала  тендерну
пропозицію, не знятої  чи не погашеної  судимості  не має.
Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини
від  дати  подання  документа.  Додатково  замовник  може
перевірити  довідку  на  офіційному  сайті  МВС  за
посиланням http://wanted.mvs.gov.ua/test/.

http://wanted.mvs.gov.ua/test/
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з  хабарництвом,
шахрайством та відмиванням
коштів),  судимість  з  якої  не
знято  або  не  погашено  у
встановленому  законом
порядку.
(пункт 6 частини 1 статті 17
Закону)

4 Учасник процедури закупівлі
визнаний  у  встановленому
законом  порядку  банкрутом
та  стосовно  нього  відкрита
ліквідаційна процедура.
(пункт 8 частини 1 статті 17
Закону)

Замовник  самостійно  перевіряє  інформацію,  що
міститься  у  відкритому  реєстрі, а  також  для
підтвердження роздруковує її. 
Посилання розміщення інформації:

https://kap.minjust.gov.ua/services

5 Службова  (посадова)  особа
учасника  процедури
закупівлі,  яку  уповноважено
учасником представляти його
інтереси  під  час  проведення
процедури  закупівлі,  було
притягнуто згідно із законом
до  відповідальності  за
вчинення  правопорушення,
пов’язаного з використанням
дитячої  праці  чи будь-якими
формами торгівлі людьми.
(пункт 12 частини 1 статті
17 Закону)

1.  Довідка  у  вигляді  електронного  документу  із
ЕЦП/КЕП особи, яка уповноважена на підписання такої
довідки або сканкопія паперової довідки або сканкопія
нотаріально  завіреної  довідки про  те,  що  службова
(посадова)  особа  переможця  процедури  закупівлі,  яка
підписала  тендерну  пропозицію,  не  знятої  чи  не
погашеної  судимості  не має. Документ повинен бути не
більше  тридцятиденної  давнини  від  дати  подання
документа. Додатково замовник може перевірити довідку
на  офіційному  сайті  МВС  за  посиланням
http://wanted.mvs.gov.ua/test/..
2.  Довідка в  довільній  формі,  яка  містить  інформацію
про  те,  що  службову  (посадову)  особу  переможця
процедури  закупівлі,  яку  уповноважено  учасником
представляти його інтереси під час проведення процедури
закупівлі,  не  було  притягнуто  згідно  із  законом  до
відповідальності  за  вчинення  правопорушення,
пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими
формами торгівлі людьми.

6 Учасник процедури закупівлі
має  заборгованість  із  сплати
податків  і  зборів
(обов’язкових платежів), крім
випадку, якщо такий учасник
здійснив  заходи  щодо
розстрочення  і  відстрочення
такої  заборгованості  у
порядку  та  на  умовах,
визначених  законодавством
країни  реєстрації  такого
учасника.
(пункт 13 частини 1 статті
17 Закону)

Замовник  самостійно  перевіряє  інформацію,  що  є
доступною в електронній системі закупівель.
У випадку   якщо учасник-переможець має заборгованість
із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), але
здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої
заборгованості  у  порядку  та  на  умовах,  визначених
законодавством  країни  реєстрації  такого  учасника-
переможця,  він  надає  документ про  розстрочення/
відстрочення такої заборгованості відповідним органом.

http://wanted.mvs.gov.ua/test/
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7 Учасник процедури закупівлі
не виконав свої зобов’язання
за  раніше  укладеним  з
замовником  договором  про
закупівлю,  що  призвело  до
його  дострокового
розірвання,  і  було
застосовано санкції у вигляді
штрафів  та/або
відшкодування  збитків  -
протягом  трьох  років  з  дати
дострокового  розірвання
такого договору.
(частина 2 статті 17 Закону)

Довідка в довільній формі, яка містить інформацію про
те,  що  між  учасником  та  замовником  раніше  не  було
укладено  договорів  або  про  те,  що  учасник  процедури
закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним
із  замовником  договором  про  закупівлю,  відповідно
підстав, що призвели б до його дострокового розірвання, і
до  застосування  санкції  у  вигляді  штрафів  та/або
відшкодування збитків не було або довідка з інформацією
про те,  що він надав  підтвердження  вжиття  заходів  для
доведення  своєї  надійності,  незважаючи  на  наявність
відповідної  підстави  для  відмови  в  участі  у  процедурі
закупівлі.

Документи, які надаються ПЕРЕМОЖЦЕМ (фізичною особою чи фізичною особою-
підприємцем):

№
п/п

Вимоги статті 17 Закону
(Замовник  приймає  рішення
про відмову учаснику в участі
у  процедурі  закупівлі  та
зобов’язаний  відхилити
тендерну пропозицію учасника
в разі, якщо)

Переможець  торгів  на  виконання  вимоги  статті  17
(підтвердження  відсутності  підстав)  повинен  надати
таку інформацію:

1 Службову  (посадову)  особу
учасника  процедури  закупівлі,
яку  уповноважено  учасником
представляти його інтереси під
час  проведення  процедури
закупівлі, фізичну особу, яка є
учасником,  було  притягнуто
згідно  із  законом  до
відповідальності  за  вчинення
корупційного  правопорушення
або  правопорушення,
пов’язаного з корупцією.
(пункт  3  частини  1  статті  17
Закону)

Замовник  самостійно  перевіряє  інформацію,  що
міститься  у  відкритому  реєстрі, а  також  для
підтвердження роздруковує її.
Посилання розміщення інформації:
https://corruptinfo.nazk.gov.ua/

2 Фізична особа, яка є учасником
процедури  закупівлі,  була
засуджена за злочин, учинений
з корисливих мотивів (зокрема,
пов’язаний  з  хабарництвом  та
відмиванням  коштів),
судимість  з  якої  не  знято  або
не  погашено  у  встановленому

Довідка у вигляді електронного документу із ЕЦП/КЕП
особи, яка уповноважена на підписання такої довідки  або
сканкопія паперової довідки або сканкопія нотаріально
завіреної довідки про те, що фізична особа, яка підписала
тендерну пропозицію, не знятої чи не погашеної судимості
не має. Документ повинен бути не більше тридцятиденної
давнини від дати подання документа. Додатково замовник
може  перевірити  довідку  на  офіційному  сайті  МВС  за
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законом порядку
 (пункт  5  частини  1  статті  17
Закону)

посиланням http://wanted.mvs.gov.ua/test/.

3 Учасник  процедури  закупівлі
визнаний  у  встановленому
законом  порядку  банкрутом  та
стосовно  нього  відкрита
ліквідаційна процедура.
(пункт  8  частини  1  статті  17
Закону)

Замовник  самостійно  перевіряє  інформацію,  що
міститься  у  відкритому  реєстрі,  а  також  для
підтвердження роздруковує її.
Посилання розміщення інформації:
https://kap.minjust.gov.ua/services

4 Фізичну особу, яка є учасником,
було  притягнуто  згідно  із
законом  до  відповідальності  за
вчинення  правопорушення,
пов’язаного  з  використанням
дитячої  праці  чи  будь-якими
формами торгівлі людьми.
(пункт  12 частини 1  статті  17
Закону)

1.  Довідка  у  вигляді  електронного  документу  із
ЕЦП/КЕП особи, яка уповноважена на підписання такої
довідки або сканкопія паперової довідки або сканкопія
нотаріально завіреної довідки про те, що фізична особа,
яка  підписала  тендерну  пропозицію,  не  знятої  чи  не
погашеної  судимості  не має. Документ повинен бути не
більше  тридцятиденної  давнини  від  дати  подання
документа. Додатково замовник може перевірити довідку
на  офіційному  сайті  МВС  за  посиланням
http://wanted.mvs.gov.ua/test/.
2. Довідка в довільній формі,  яка містить інформацію,
що фізичну особу, яка є учасником,  не було притягнуто
згідно  із  законом  до  відповідальності  за  вчинення
правопорушення,  пов’язаного  з  використанням  дитячої
праці чи будь-якими формами торгівлі людьми

5 Учасник  процедури  закупівлі
має  заборгованість  із  сплати
податків і зборів (обов’язкових
платежів),  крім випадку,  якщо
такий учасник здійснив заходи
щодо  розстрочення  і
відстрочення  такої
заборгованості у порядку та на
умовах,  визначених
законодавством  країни
реєстрації такого учасника.

  (пункт 13 частини 1 статті 17
Закону)

Замовник  самостійно  перевіряє  інформацію,  що  є
доступною в електронній системі закупівель.
У випадку   якщо учасник-переможець має заборгованість
із сплати податків і  зборів  (обов’язкових платежів),  але
здійснив заходи щодо розстрочення і  відстрочення такої
заборгованості  у  порядку  та  на  умовах,  визначених
законодавством  країни  реєстрації  такого  учасника-
переможця,  він  надає  документ про  розстрочення/
відстрочення такої заборгованості відповідним органом.

http://wanted.mvs.gov.ua/test/
http://wanted.mvs.gov.ua/test/
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6 Учасник процедури закупівлі не
виконав  свої  зобов’язання  за
раніше укладеним з замовником
договором  про  закупівлю,  що
призвело  до  його  дострокового
розірвання,  і  було  застосовано
санкції у вигляді штрафів та/або
відшкодування  збитків  -
протягом  трьох  років  з  дати
дострокового  розірвання  такого
договору.
(частина 2 статті 17 Закону)

Довідка в довільній формі, яка містить інформацію про
те,  що  між  учасником  та  замовником  раніше  не  було
укладено договорів  або про те,  що учасник процедури
закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним
з  замовником  договором  про  закупівлю,  відповідно
підстав, що призвели б до його дострокового розірвання,
і  до  застосування  санкції  у  вигляді  штрафів  та/або
відшкодування  збитків  не  було  або  довідка  з
інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття
заходів для доведення своєї надійності,  незважаючи на
наявність  відповідної  підстави  для  відмови  в  участі  у
процедурі закупівлі..

4. Лист-згода на обробку персональних даних учасника (згідно з додатком 4)

Переможець  процедури  закупівлі  у  строк,  що  не  перевищує  десяти  днів  з  дати
оприлюднення  в  електронній  системі  закупівель  повідомлення  про  намір  укласти  договір  про
закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі
закупівель,  що  підтверджують  відсутність  підстав,  визначених  пунктами  2,  3,  5,  6,  8,  12  і  13
частини першої та частиною другою статті 17 Закону.

За  надання  завідомо  недостовірної  інформації  учасники  та  їх  посадові  особи  несуть
кримінальну відповідальність  за  підроблення документів  відповідно до діючого Кримінального
кодексу України.

В разі  неможливості  надання учасником будь-якого документа в складі  пропозиції,  через
його відсутність в нього відповідно до вимог діючого законодавства, він повинен надати довідку в
довільній формі про неможливість подання такого документу із зазначенням причин відсутності
та посиланням на норми діючих нормативно-правових актів.

Учасник  -  нерезидент  повинен  надати  зазначені  документи  з  урахуванням  особливостей
законодавства його країни походження. У разі відсутності аналогів зазначених документів учасник
нерезидент повинен надати замість нього лист з поясненням відсутності не наданого документа.

Учасник  –  переможець  процедури  закупівлі  під  час  укладення  договору  повинен  надати
відповідну інформацію про право підписання  договору про закупівлю;  дозвіл  або  ліцензію  на
провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії
на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.
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ДОДАТОК 2

                                                                                                      

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
до предмету закупівлі: «Фармацевтична продукція - код Основного словника національного
класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник"– 33600000-6»

Запропоновані  учасником  товари  повинні  відповідати  наступним  медико-технічним  та  якісним
вимогам:

1.1. Товар має бути належним чином зареєстровані в Україні у передбаченому законодавством
порядку та відповідати національним та/або міжнародним стандартам.

1.2.  Поставка  лікарських  засобів  здійснюється  за  рахунок  Учасника  згідно  заявки  замовника.
Учасник повинен мати усі необхідні дозволи на право реалізації в заклади охорони здоров'я та
поставляти  товар з  документальним підтвердженням відповідності  лікарського  засобу,  а  саме:
копії  реєстраційних посвідчень або копії свідоцтв про державну реєстрацію; копії  сертифікатів
якості кожної серії лікарського засобу щодо дозування, лікарської форми, номер серії, кількості,
назви виробника лікарського засобу, а також видаткові накладні.

1.3.  Форма випуску,  дозування та інші  параметри  повинні  відповідати таким,  які  зазначені  у
цьому додатку до тендерної документації.

1.4.  Постачальник  повинен  забезпечувати  належні  умови  зберігання  та  транспортування
лікарських  засобів  з  дотриманням  умов  «холодового  ланцюга».  Тара  та  упаковка  повинна
відповідати  вимогам,  встановленим  до  даного  виду  товару  і  захищати  лікарській  засіб  від
пошкоджень, псування під час перевезення.

1.5. Термін придатності лікарських засобів на момент поставки товару повинен бути не менше
70% від загального строку придатності визначеного виробником.

1.6.  У  разі  якщо  товар  виявляється  неякісним,  фальсифікованим  та  незареєстрованим  згідно
інформаційного листа Держінспекції з контролю якості лікарських засобів, то заміна, повернення,
знищення проводиться за рахунок Учасника. 

1.  Якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:
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№ Найменування товару
Одиниця
виміру

Кількість

1.

Лоперамід таб. 0.002г №20 (10х2)
уп 100

2.

Сенадексин таб. 70мг №10
уп 100

3.

Ципрофлоксацин таб. 500мг №10
уп 50

4.

Бісопролол-КВ таб. 5мг №30 (10х3)
уп 100

5.

Бісопролол-КВ таб. 10мг №30 (10х3)
уп 50

6.

Карведилол-КВ таб. 25мг №30 (10х3)
уп 50

7.

Амлодипін таб. 10мг №30 (10х3)
уп 100

8.

Атерокард таб. 75мг №30 (10х3)

уп 1000

9.

Спіронолактон Сандоз таб. 50мг №30 (10х3)

уп 100

10.

Аміак р-н для зовнішнього застосування 10 % 
фл. 40мл

фл 10

11.

Сальбутамол-Інтелі інгаляція під тиском сусп. 
100мкг/доза 200 доз (10мл)

фл 5

12.

Дротаверин-Дарниця р-н д/ін. 20мг/мл 2мл амп.
№5

уп 200

13. Дофамін-Дарниця конц. д/пр. р-ну д/інф. 40мг/
мл 5мл амп. №10

уп 300
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2. Очікувана вартість                                                 190     000,00   грн     

3. Інформація про відповідність запропонованих учасником товарів медико-технічним
та  якісним  вимогам  тендерної  документації  має  бути  підтверджена  наступними
документами:

– копії  документів  про  державну  реєстрацію  лікарських  засобів  (надати  копії  реєстраційних
посвідчень на кожне найменування з переліку предмета закупівлі, що свідчать про їх наявність в
Державному реєстрі лікарських засобів України. Якщо до закінчення строку дії реєстраційного
посвідчення залишається менше 90 днів, надати завірену учасником копію документа, що
підтверджує факт подання заяви на перереєстрацію;

         – копія витягу з реєстру  оптово-відпускних цін МОЗ України на запропонований товар.

– постачальник повинен мати чинну ліцензію на провадження господарської діяльності з  оптової
торгівлі  лікарськими  засобами  або  чинну  ліцензію  на  виробництво  лікарських  засобів  якщо
Учасник є виробником запропонованого товару (в складі пропозиції надається копія ліцензії);

– оригінал  гарантійного  листа  від  учасника  щодо  строків  придатності  товарів  на  момент
постачання замовнику (не менше 70% від загального терміну зберігання);
- копію договору з виробником  або його офіційним представником/філією виробника (якщо
їх відповідні повноваження поширюються на територію України), який діє на момент оголошення
процедури  закупівлі  та  термін  його  дії  є  достатнім  для  завершення  відповідної  процедури
закупівлі в повному обсязі, з відповідними додатками (специфікаціями до зазначених договорів, з
відповідним  переліком  найменувань,  що  вказані  в  предметі  закупівлі),  що  підтверджує
наявність/можливість постачання товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується
учасником, у кількості, визначеній тендерною документацією

– оригінал гарантійного листа Учасника щодо зменшення цін на товар у випадку відповідного 
зменшення ринкових цін;

-  учасник  повинен  забезпечувати  належні  умови  зберігання  та  транспортування  препаратів
лікарських: надати у склад тендерної пропозиції документи про підтвердження (копії договорів
оренди або зберігання та перевезення або послуг по транспортуванню оформлених відповідно до
вимог чинного законодавства, в тому числі з урахуванням положень ст. 799 Цивільного кодексу
України).

У  складі  Пропозиції  Учасник  повинен  надати  гарантійний  лист,  складений  у  довільній
формі,  про  наявність  ліцензії  на  провадження  певного  виду  господарської  діяльності,  якщо
отримання такої ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством, в
якому обов’язково має бути зазначено серію, номер та дату видачі ліцензії.

Учасник  повинен  надати  за  всіма  позиціями  листи  від  виробника  (представництва,  філії
виробника – якщо їх  повноваження  поширюються на  територію України,  але  при цьому вони
безпосередньо  не  здійснюють  господарської  діяльності)  в  яких  зазначено,  що  виробник
підтверджує  можливість  поставки  саме  цьому  замовнику  препаратів  за  вищезазначеними
позиціями, які є предметом закупівлі цих торгів(вказати номер оголошення) належної якості.
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Учасник  повинен  надати  за  всіма  позиціями  копії  реєстраційних  посвідчень  на  лікарські
засоби, які мають бути завірені підписом Учасника.

Учасник  має  право  подати  лікарські  препарати  еквівалентні  зазначеним  в  технічній
специфікації  в  формі  порівняльної  таблиці,  але  він  обов’язково  надає  копії  їх  реєстраційних
посвідчень,  засвідчені  виробником  (ця  вимога  не  поширюється  на  випадки,  коли  Учасник  є
безпосередньо виробником), копії інструкцій для медичного застосування.

В разі,  якщо пропозицією Учасника передбачаються  еквівалентні  лікарські  засоби до тих
препаратів, що є предметом закупівлі, Учаснику в складі пропозиції необхідно додатково надати
скан-копію заключного звіту про проведення клінічного дослідження з оцінки біоеквівалентності
даних  препаратів  та/або  іншого  документу,  який  відображає  однакові  параметри  (біологічні,
токсикологічні, фармацевтичні та терапевтичні властивості препарату), виданого уповноваженою
установою/закладом  центрального  органу  виконавчої  влади,  що  реалізує  державну  політику  у
сфері охорони здоров’я України.

4. Місце поставки: м.Вінниця,вул.Маяковського,138

Порядок зміни умов договору про закупівлю

1.  Зміни до договору про закупівлю можуть вноситись у випадках, зазначених у цьому
Договорі  та оформляються у письмовій формі шляхом укладення додаткового договору
(угоди).
2. Пропозицію щодо внесення змін до договору може зробити кожна із Сторін Договору.
3. Пропозиція щодо внесення змін до договору має містити обґрунтування необхідності
внесення таких змін договору і намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у
разі  її  прийняття.  Обмін  інформацією щодо внесення змін  до договору  здійснюється  у
письмовій формі шляхом взаємного листування.
4.  Зміна  договору  допускається  лише  за  згодою  сторін,  якщо  інше  не  встановлено
договором  або  законом.  В  той  же  час,  договір  може  бути  змінено  або  розірвано  за
рішенням суду на вимогу однієї  із  сторін у разі  істотного порушення договору другою
стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.
5.Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають
юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами.
6. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі
реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх
зміну,  а  у  разі  неповідомлення  несе  ризик  настання  пов'язаних  із  ним  несприятливих
наслідків.
7.  У  випадках,  не  передбачених  дійсним  Договором,  Сторони  керуються  чинним
законодавством України.
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ДОДАТОК 3

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ
 

м. Вінниця                                      __________2021 року 
 
Комунальне  некомерційне  підприємство  «Вінницька  міська  клінічна  лікарня  №3» -
Замовник, в особі директора Шуткевич Наталії Григорівни , що діє на підставі Статуту, з однієї
сторони,  та  ____________________________________________________________ -    в  особі
____________________________________________________________,  що  діє  на  підставі
_______________________, надалі  Постачальник,  уклали цей договір про таке (далі - Договір): 

I. Предмет договору
1.1.  Постачальник зобов‘язується поставити і передати у власність  «ДК 021:2015: 33600000-6 – 
Фармацевтична продукція» (надалі – Товар), а Замовник – прийняти і оплатити вартість Товару 
на умовах, передбачених цим Договором.
1.2. Найменування, кількість та асортимент Товару вказуються в  Специфікації (Додаток №1), яка 
є невід‘ємною частиною цього Договору.
1.3. Обсяги закупівлі товарів можуть  бути зменшені, зокрема з урахуванням фактичного обсягу 
видатків Замовника (п.1 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі»).  

II. Якість товарів
2.1.  Постачальник  повинен  передати  (поставити)  Замовнику  Товар,  що  за  своєю  якістю  має
відповідати  технічним  умовам  виробника  та  стандартам,  які  діють  на  території  України,  що
підтверджується  свідоцтвом  про  державну  реєстрацію  або  декларацією  відповідності  та/чи
свідоцтвом  відповідності,  що підтверджують можливість  введення в обіг та/або експлуатацію
(застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності
згідно вимог технічного регламенту. 
2.2. Постачальник гарантує якість товарів, що постачаються. Товар повинен бути зареєстрований в
Україні  або  мати  декларацію  відповідності  та/чи  свідоцтво   відповідності,  що  підтверджують
можливість   введення  в  обіг  та/або  експлуатацію  (застосування)  медичного  виробу  за
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результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.
Замовник  перевіряє  наявність  сертифікату  якості  виробника,  який  підтверджує  проведення
контролю якості виробів медичного призначення виробником у повному обсязі.
2.3.  Товар,  що  закуповується,  повинен  мати  необхідні  сертифікати,  свідоцтва  про  державну
реєстрацію  (або  декларації  відповідності  та/чи  свідоцтва  відповідності),  інструкції  державною
мовою, затверджені  в  установленому порядку,  супроводжуватися  документами щодо кількості,
найменування. 
2.4. При зберіганні і доставці товару до місця призначення повинен витримуватись необхідний для
даного  товару  температурний  режим.  Повідомлення  про  необхідний  температурний  режим
повинно бути нанесено на упаковці.
2.5.  Постачальник  гарантує  якість  товару,  що  закуповується  Замовником  за  цим  Договором.
Термін придатності товару повинен складати на момент поставки не менше як 75% терміну від
встановленого інструкцією. Термін придатності діє протягом строку, встановленого виробником
товару та вказаного на упаковці товару.
2.6. Якщо протягом терміну придатності товар виявиться дефектним або таким, що не відповідає
умовам  цього  Договору,  Постачальник  зобов’язаний  замінити  дефектний  товар.  Всі  витрати,
пов`язані із заміною товару неналежної якості (транспортні витрати та ін.), несе Постачальник.
2.7. Гарантія Постачальника не поширюється на загибель, пошкодження або інші дефекти товару,
що виникли унаслідок невірного або недбалого зберігання та користування товаром споживачем.

III. Сума договору
3.1. Ціна за кожну одиницю Товару та його кількість вказуються в Специфікації (Додаток №1), яка
є невід‘ємною частиною цього Договору.
3.2. Ціна Товару встановлюється в національній валюті, а саме в гривні.
3.3.  Загальна  сума  Договору  становить:  ________________________________________  грн.,  в
тому числі ПДВ ____________ грн.
3.4. Сума цього  Договору  може  бути  зменшена  за  взаємною згодою Сторін.
3.5. Збільшення ціни за одиницю товару можливе до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни
такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не
призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на
90 днів з моменту підписання договору про закупівлю. Обмеження щодо строків зміни ціни за
одиницю товару не застосовується  у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та
дизельного пального, газу та електричної енергії (п.2 ч.5 ст.41 Закону).

У разі коливання ціни товару  на ринку в межах до 10 відсотків від ціни за одиницю товару,
Постачальник письмово звертається до Замовника  щодо зміни ціни за одиницю товару. Наявність
факту  коливання  ціни  товару  на  ринку  підтверджується  довідкою(ми)  Торгово-промислової
палати України щодо коливання ціни товару на ринку. 

До  розрахунку  ціни  за  одиницю  товару  приймається  довідка  щодо  розміру
середньоринкової ціни на товар на момент укладання Договору (з урахуванням внесених раніше
змін  до  Договору  про  закупівлю)  та  на  момент  звернення  до  вказаних  органів,  установ,
організацій, що підтверджує коливання (зміни) цін на ринку товару, що є предметом закупівлі за
цим Договором.  

На  підставі отриманих документів сторони укладають додаткову угоду до договору щодо
зміни ціни за одиницю товару (шляхом коригування кількості товару) та викладають Додаток 1
(Специфікація (-ій) цього договору у новій редакції. Зміна ціни можлива тільки після постачання
15% від загальної кількості товарів, зазначених у договорі про закупівлю або не раніше, ніж через
два місяці  з  дати заключення Договору (в  разі  відсутності  протягом  цих двох місяців  заявки
Замовника на постачання товару).
3.6. Покращення якості предмета закупівлі можливе за умови, що таке покращення не призведе до
збільшення суми, визначеної у Договорі (п.3 ч.5 ст.41 Закону). 
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Сторони можуть внести зміни до договору у випадку покращення якості товару  за умови,
що  така  зміна  не  призведе  до  зміни  товару  та  відповідає  тендерній  документації  в  частині
встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його
якості. Підтвердженням можуть бути документи технічного характеру з відповідними висновками,
наданими  уповноваженими  органами,  що  свідчать  про  покращення  якості,  яке  не  впливає  на
функціональні характеристики товару.
3.7.  Продовження  строку  дії  договору  про  закупівлю  та  строку  виконання  зобов’язань  щодо
передачі товару, виконання робіт, надання послуг (вибрати необхідне) можливе у разі виникнення
документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому
числі обставин непереборної  сили, затримки фінансування витрат замовника,  за  умови що такі
зміни  не  призведуть  до  збільшення  суми,  визначеної  в  договорі  про  закупівлю  (п.4  ч.5  ст.41
Закону). 

Строк  дії  Договору  та  виконання  зобов`язань  може  продовжуватись  у  разі  виникнення
документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому
числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не
призведуть до збільшення суми, визначеної  в договорі.  Форма документального підтвердження
об’єктивних обставин визначатиметься Замовником у момент виникнення об’єктивних обставин
(виходячи з їх особливостей) з дотриманням чинного законодавства.
3.8.  Можливе  погодження  зміни  ціни  в  договорі  про  закупівлю  в  бік  зменшення  (без  зміни
кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на
ринку. Сторони можуть внести зміни до Договору у разі узгодженої зміни ціни в бік зменшення
(без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг) (п.5 ч.5 ст.41 Закону).
3.9. Допускаються зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів
та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування -  пропорційно до зміни таких ставок
та/або пільг з оподаткування (п.6 ч.5 ст.41 Закону). 

Сторони можуть внести зміни до Договору у разі зміни згідно із законодавством ставок
податків  і  зборів  та/або  зміною  умов  щодо  надання  пільг  з  оподаткування,  які  мають  бути
включені до ціни договору, ціна змінюється пропорційно до змін таких ставок та/або зміною умов
щодо надання пільг з оподаткування. Зміна ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів та/або
зміною умов щодо надання пільг з оподаткування може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік
зменшення,  сума  Договору  може  змінюватися  в  залежності  від  таких  змін  без  зміни  обсягу
закупівлі.  Підтвердженням  можливості  внесення  таких  змін  будуть  чинні  (введені  в  дію)
нормативно-правові акти Держави. 

3.10.  Допускаються  зміни  ціни  в  договорі  у  зв’язку  з  зміною  курсу  іноземної  валюти,
показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі
про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни (п.7 ч.5 ст.41
Закону). 

Сторони  можуть  внести  відповідні  зміни  у  разі  зміни  регульованих  цін  (тарифів),  при
цьому, підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-
правові акти  відповідного уповноваженого органу або Держави щодо  встановлення регульованих
цін.

У випадку зміни НБУ офіційного курсу гривні по відношенню до євро порівняно з курсом
євро  станом  на  дату  укладення  договору,  ціна  одиниці  Товару  може  підлягати  коригуванню
відповідно до порядку та умов викладених в цьому пункті. У разі збільшення курсу валют більше
ніж  на  5%,  ціна  за  одиницю  коригується  на  коефіцієнт  відповідної  зміни,  що  розраховується
наступним чином:
3.11. Джерело фінансування згідно цього Договору: 
3.12 Замовник не є платником податку на додану вартість.

IV. Порядок здійснення оплати
4.1. Розрахунки проводяться шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок
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Постачальника.
4.2  Оплата  за  Товар  здійснюється  у  2021  році  шляхом  перерахування  грошових  коштів  на
поточний рахунок Постачальника після затвердження видатків в затвердженому Законом порядку,
протягом 10 (десяти) днів від дня отримання Товару Замовником. У разі затримки фінансування
розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 10 банківських днів з дати отримання
Замовником призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.
4.3.  Датою  платежу  є  дата  зарахування  грошових  коштів  на  розрахунковий  рахунок
Постачальника.

V. Поставка товарів
5.1.  Строк  поставки  товарів:  до  31.12.2021  року. Постачання  Товару  за  даним  Договором
здійснюються Постачальником протягом 5 днів з моменту подання заявки.
5.2.  Місце  поставки  (передачі) товарів: м. Вінниця, вул. Маяковського 138.  Транспортування та
розвантаження  товару  проводиться  силами  та  засобами  Постачальника  безпосередньо  в
приміщення фармацевтичного складу ( вага завантаженого піддону не повинна перевищувати 250
кг).  В разі  не  розвантаження  товару силами та  засобами Постачальника,  Замовник залишає  за
собою право не прийняти товар та визнати його таким, що не поставлено,  про що складається
відповідний акт.
5.3. Право власності на товар переходить від Постачальника до Замовника після повної оплати
вартості Товару та підписання сторонами видаткової накладної на товар. 
5.4.  Всі  ризики  на  товар  переходять  від  Постачальника  до  Замовника  у  момент  підписання
сторонами видаткових накладних.
5.5. Постачальник зобов’язаний разом з Товаром, що поставляється, надати наступні супровідні
документи:
- видаткову накладну на Товар
- сертифікат якості.
5.6.  Датою поставки  Товару є  дата,  коли  Товар був  переданий  у  власність  Замовника  в  місці
поставки,  що  підтверджується  підписаними,  уповноваженими  на  те  особами  з  обох  Сторін,
відповідними документами (видаткові накладні).    
5.7.  Приймання  Товару  по кількості  та  якості  здійснюється  у  відповідності  до  вимог діючого
законодавства, а також у відповідності до товаросупровідних документів по кількості Товару, а по
якості відповідно до документів, що засвідчують його якість згідно п.6 цього Договору. 

Приймання-передача  товару  оформлюється  видатковою  накладною,  яка  підписується
матеріально-відповідальними  особами  кожної  із  сторін.  В  накладній  обов'язково  зазначається:
торговельна  назва,  кількість,  назва  виробника,  ціна  за  одиницю  товару  та  загальна  вартість
поставки.
5.8.  У  разі  виявлення  недостачі  товару  складається  акт  за  підписами  уповноважених  осіб,  які
здійснювали приймання-передачу товару.

У  разі  виявлення  некомплектності  товару,  поставки  товару,  що  не  відповідає  за
торговельною назвою цього Договору або товаросупровідним документам складається акт 
за підписами уповноважених осіб, які здійснювали приймання-передачу товару, який є підставою
для повернення товару Учаснику.

У  разі  виявлення  товару,  якість  якого  не  відповідає  вимогам  цього  Договору  або
документам,  що  засвідчують  якість  (п.2  цього  Договору)  уповноваженою  особою  Замовника
складається акт про виявлені дефекти, який є підставою для повернення серії Постачальнику.

Про  виявлені  порушення  цього  договору  щодо  кількості  та  якості  товару  Замовник
письмово повідомляє Постачальника.
5.9. Датою  виконання  Постачальником  зобов'язань  щодо  поставки  товару вважається дата його
надходження  у  кількості  та  якості,  що  відповідають  вимогам  цього  Договору  до  місця
призначення, зазначеного у п.5.2 цього Договору, та прийняття його Замовником  відповідно до
п.5.7 цього Договору.       
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VI.   Права та обов'язки сторін
6.1. Замовник зобов'язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;
6.1.2. Приймати   поставлені   товари  згідно з видатковою накладною.
6.2. Замовник має право:
6.2.1.  Достроково  розірвати  цей  Договір  у  разі  невиконання  зобов'язань  Постачальником,
повідомивши про це його у строк не менше ніж за 5 днів;
6.2.2. Контролювати поставку  товарів  у строки, встановлені цим Договором;
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі  товарів  та загальну вартість цього Договору. У такому разі
Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;
6.2.4.  Повернути  рахунок  Постачальнику   без   здійснення   оплати   в  разі   неналежного
оформлення документів (відсутність печатки, підписів тощо).
6.3. Постачальник зобов'язаний:
6.3.1.  Забезпечити   поставку   товарів   у  строки,  встановлені  цим  Договором  разом  з  усіма
документами,  підписаними  уповноваженими  матеріально-відповідальними  особами  Сторін,
необхідними для того, щоб прийняти поставку на умовах цього Договору.
6.3.2.Забезпечити  за  власний  рахунок  упаковку  та  маркування  Товару,   необхідні  для  його
перевезення до місця призначення.
6.3.3.  Надати  всю  необхідну  інформацію  щодо  правильного  використання  Товару,  що
поставляється.
6.3.4. Нести всі ризики, які може зазнати Товар до моменту його передачі Замовнику, крім форс-
мажорних обставин.
6.3.5. Забезпечити  поставку  товарів,  якість  яких  відповідає  умовам,  установленим розділом II
цього Договору;
6.3.6. У разі неможливості виконати взяті на себе обов’язки по строкам, якості та кількості товару,
який постачається, Постачальник зобов’язаний повідомити Замовника у строк, не пізніше ніж за 5
днів.
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 Замовника;
6.4.3. У разі невиконання зобов`язань Замовником достроково розірвати договір, повідомивши про
це Замовника у строк не менше ніж за 5 днів.

VII. Відповідальність сторін
7.1. У  разі  невиконання  або  неналежного  виконання своїх зобов'язань  за   Договором   Сторони
несуть   відповідальність, передбачену законами та цим Договором. 
7.2. Види порушень та санкції за них, установлені Договором: 

У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність,
визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його
невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом
зобов'язання.
7.3.  У  разі  затримки  поставки  товару,  заявленого  Замовником,  Постачальник  сплачує  пеню  у
розмірі 0,1% від суми недопоставленого товару за кожний день затримки.
7.4.  У  разі  несвоєчасної  оплати  товару,  що  проведена  з  вини  Замовника,  Замовник  сплачує
Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день затримки.
7.5. Сторони прийшли до взаємної згоди щодо можливості застосування оперативно-господарської
санкції зокрема, відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка
порушує зобов’язання (пункт 4 частини першої статті 236 Господарського кодексу України).
7.6.  Відмова  від  встановлення  на  майбутнє  господарських  відносин із  стороною,  яка  порушує
зобов’язання,  може  застосовуватися  Замовником  до  Постачальника  за  невиконання
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Постачальником своїх зобов’язань перед Замовником в частині, що стосується:
- якості поставленого Товару;
- розірвання аналогічного за своєю природою Договору з Замовником у разі прострочення строку
поставки Товару;
 -розірвання аналогічного за своєю природою Договору з Замовником у разі прострочення строку
усунення дефектів.
7.7. У разі порушення Постачальником умов щодо порядку та строків постачання Товару, якості
поставленого Товару, Замовник має право в будь-який час як протягом строку дії цього Договору,
так і протягом одного року після спливу строку дії цього Договору, застосувати до Постачальника
оперативно-господарську санкцію у формі відмови від встановлення на майбутнє господарських
зав’язків (далі – Санкція).
7.8. Строк дії Санкції визначає Замовник, але він не буде перевищувати трьох років з моменту
початку її застосування. Замовник повідомляє Постачальника про застосування до нього Санкції
та  строк  її  дії  шляхом  направлення  повідомлення  у  спосіб  (письмова  заявка  направляється
Замовником на електронну адресу Постачальника _________________, з подальшим направленням
цінним  листом  з  описом  вкладення  та  повідомленням  на  поштову  адресу  Постачальника
__________________________________), передбачений Договору. 

Всі документи (листи, повідомлення, інша кореспонденція та т.і.), що будуть відправлені
Замовником  на  адресу  Постачальника,  вказану  у  Договорі,  вважаються  такими,  що  були
відправлені належним чином належному отримувачу до тих пір, поки Постачальник письмово не
повідомить  Замовника   про  зміну  свого  місцезнаходження  (із  доказами  про  отримання
Замовником  такого  повідомлення).  Уся  кореспонденція,  що  направляється  Замовником,
вважається отриманою Постачальником не пізніше 14-ти днів з моменту її відправки Замовником
на адресу Постачальника, зазначену в Договорі.
7.9. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо
ці порушення сталися не з  вини Сторін. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що
вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.
7.10. У разі неможливості виконати взяті на себе обов’язки по строкам, якості та кількості товару,
який постачається, Постачальник зобов’язаний повідомити Замовника у строк, не пізніше ніж за 5
днів.
7.11  Істотні  умови  договору  не  можуть  бути  змінені  після  його  підписання  до  виконання
зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, зазначених у ч. 5 ст. 41 Закону України
«Про публічні закупівлі».
7.12. Повне виконання взаємовідносин сторін за даним договором може бути підтверджене актом
про повне виконання договірних відносин.

VIIІ. Обставини непереборної сили
8.1.  Сторони  звільняються  від  відповідальності  за  невиконання  або   неналежне   виконання
зобов'язань  за  цим  Договором  у разі виникнення обставин непереборної сили,  які не  існували
під  час укладання   Договору   та   виникли  поза  волею  Сторін  (аварія, катастрофа, стихійне
лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо). 
8.2. Сторона,  що не  може  виконувати  зобов'язання  за  цим Договором  унаслідок  дії  обставин
непереборної сили,  повинна не пізніше  ніж  протягом  5  днів  з  моменту  їх   виникнення
повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. 
8.3. Доказом  виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які
видаються Торгово-промисловою Палатою України.
8.4. У  разі  коли  строк  дії  обставин  непереборної   сили продовжується більше ніж 30 днів,
кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої
оплати Учасник  повертає  Замовнику  кошти  протягом  трьох  днів  з  дня розірвання цього
Договору. 



49

ІX. Вирішення спорів
     9.1. У випадку виникнення  спорів  або  розбіжностей  Сторони зобов'язуються   вирішувати  їх
шляхом  взаємних  переговорів  та консультацій. 
    9.2.  У  разі  недосягнення  Сторонами  згоди  спори   (розбіжності)  вирішуються  у  судовому
порядку.

X.  Порядок зміни умов договору
10.1 Зміни до договору про закупівлю можуть вноситись у випадках, зазначених у цьому Договорі
та оформляються у письмовій формі шляхом укладення додаткового договору (угоди).
10.2. Пропозицію щодо внесення змін до договору може зробити кожна із Сторін Договору.
10.3.  Пропозиція  щодо  внесення  змін  до  договору  має  містити  обґрунтування  необхідності
внесення таких змін договору і намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її
прийняття. Обмін інформацією щодо внесення змін до договору здійснюється у письмовій формі
шляхом взаємного листування.
10.4. Зміна договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором
або законом. В той же час, договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу
однієї  із  сторін  у  разі  істотного  порушення  договору  другою стороною та  в  інших  випадках,
встановлених договором або законом.
10.5.Додаткові  угоди  та  додатки  до  цього  Договору  є  його  невід'ємною  частиною  і  мають
юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами.
10.6.  Сторона  несе  повну  відповідальність  за  правильність  вказаних  нею  у  цьому  Договорі
реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну,
а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
10.7.  У  випадках,  не  передбачених  дійсним  Договором,  Сторони  керуються  чинним
законодавством України.

ХІ. Строк дії договору
     11.1. Цей Договір набирає чинності з дня підписання  і діє до 31.12.2021 року. Закінчення
строку дії Договору не звільняє Сторони від виконання зобов’язань, що лишилися невиконаними.
     11.2. Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення
процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі,  що не перевищує 20 відсотків суми,
визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки
на  досягнення  цієї  цілі  затверджено  в  установленому  порядку  (ч.6  ст.41  Закону).  Дані  зміни
можуть бути внесені до закінчення терміну дії договору.
     11.3. Цей   Договір   укладається   і   підписується   у  2 примірниках, що мають однакову
юридичну силу. 

ХІІ. Інші умови
12.1. Усі додатки та Додаткові Угоди до Договору набувають чинності з моменту їх підписання
повноважними представниками сторін та діють протягом строку дії Договору, якщо сторонами не
встановлено інше.
12.2.  Цей  Договір  може  бути  змінено  та  доповнено  за  згодою  сторін,  що  оформлюється  в
письмовій формі та підписуються уповноваженими представниками обох сторін.
12.3  Додаткові  угоди,  додатки,  листи  та  повідомлення,  а  також  інші  документи,  передані  за
допомогою засобів факсимільного зв’язку, мають силу оригіналу. Після передачі  вищевказаних
документів  за  допомогою  засобів  факсимільного  зв’язку,  Сторони  зобов’язані  протягом  14
(чотирнадцяти) днів передати оригінали документів поштою, кур’єром, або особисто.
12.4.  У випадку зміни адреси та платіжних реквізитів,  відповідна сторона повинна повідомити
іншу протягом 3 (трьох) днів  а  у разі  неповідомлення  несе  ризик  настання  пов’язаних  із  ним
несприятливих наслідків.

XIІІ. Додатки до договору 
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     Невід'ємною частиною цього Договору є: Специфікація  (Додаток №1)

XII. Місцезнаходження та банківські
реквізити сторін

ЗАМОВНИК

Комунальне некомерційне підприємство 
«Вінницька міська клінічна лікарня №3»
ЄДРПОУ 01982755
21019, м. Вінниця, вул. Маяковського,138
тел. 0432 60-58-14 , 
р/р UA 673204780000026002924447028
АБ «Укргазбанк»

Директор______________Н.Г.Шуткевич

ПОСТАЧАЛЬНИК

       
        

  ________________________  
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СПЕЦИФІКАЦІЯ 
ДО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ  №____ від ___________2020 р.  

№ Назва
предмету
закупівлі

згідно
документації 

Назва
предмету
закупівлі

згідно
документів
виробника

Виробник
, країна

походжен
ня

Одиниця
виміру

Кількість Ціна, за
одиницю,
без ПДВ,

грн.

Загальна вартість,
без  ПДВ, грн..

Разом,грн:

ПДВ, грн:

Всього з ПДВ, грн:

Сума договору (сума прописом) _________, в тому числі ПДВ __________

КНП «Вінницька міська клінічна лікарня 
№3»

Директор

________________Н.Г.Шуткевич                           ___________________ 
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ДОДАТОК 4  

ФОРМА ЛИСТА-ЗГОДИ 

НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ УЧАСНИКА

ЗГОДА
на збір та  доступ до  персональних даних

  
     Даним  документом  я  ___________________________________________-   надаю   згоду
тендерному комітету   Замовника  на збір та збереження моїх персональних даних, які містяться у
складі тендерної пропозиції Учасника ________ виключно для здійснення повноважень замовника
при проведенні   торгів  на   закупівлю ____________________ , передбачених  Законом України
«Про  публічні закупівлі» та тендерною документацією.

     Даю свою згоду на  ознайомлення  з  моїми   персональними  даними   виключно  членами
тендерного комітету   замовника  та  осіб,  які   мають право  приймати участь у   засіданнях
комітету  з правом  дорадчого голосу. 

Передача моїх персональних іншим особам,  може   бути проведена   виключно в межах
Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI, та після отримання
моєї  письмової  згоди.  
      Зі змістом ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-
VI я ознайомлений (а).

   _______________________                                             __________________________
   (Число, місяць, рік) (підпис, прізвище та ініціали)

Підпис _________________ засвідчую

_________________________

(ПІБ учасника  або посадової особи учасника з зазначенням  посади, підпис та   відбиток печатки, 
за   наявності))
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ДОДАТОК 5

ПРИМІРНА ФОРМА

      ФОРМА " ПОЧАТКОВА ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ"

      (форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

ПОЧАТКОВА ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах ________________-
згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши  тендерну  документацію,  технічні  та  інші  вимоги  на  виконання  зазначеного
вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати
вимоги  Замовника  та  Договору  на  загальну  суму  ________________грн.  (цифрами  та
прописом)_( в тому числі ПДВ______). Строк дії нашої тендерної пропозиції, протягом якого вона
вважається дійсною 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій

№ Назва предмету закупівлі
згідно документації 

Одиниця
виміру

Запропонована
кількість

Ціна за
одиницю, без

ПДВ, грн.

Загальна вартість,
без ПДВ, грн.

                                Разом, грн.

ПДВгрн

Всього з ПДВ:

Загальна вартість (сума прописом) _________, в тому числі ПДВ ______

1.  До  акцепту  нашої  тендерної  пропозиції,  Ваша  тендерна  документація  разом  з  нашою
пропозицією  (за  умови  її  відповідності  всім  вимогам  тендерної  документації)  мають  силу
протоколу  намірів  між  нами.  Якщо  нас  буде  визначено  переможцем,  ми  візьмемо  на  себе
зобов'язання виконати всі умови, передбачені цією документацією та  договором.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (у разі
наявності).

*  Тендерна  пропозиція  подається  у  сканованому  вигляді  за  підписом  уповноваженої
посадової  особи  Учасника,  пронумерована  та  скріплена  печаткою.  Вимога  щодо  скріплення
печаткою  не  стосується  учасників,  які  здійснюють  діяльність  без  печатки  згідно  з  чинним
законодавством. 

Відповідальність  за  помилки друку у  документах,  наданих  Замовнику  через  електронну
систему закупівель та підписаних відповідним чином, несе Учасник.

**Ціни надаються в гривнях з двома знаками після коми (копійки)
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