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

2
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог
чинного Закону України «Про здійснення державних закупівель»
(далі Закон). Терміни, які використовуються в цій документації
конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.
Датою надходження будь-якого документу(-ів) слід вважати
дату реєстрації у державному підприємстві «СЕТАМ»
Міністерства юстиції України

2. Інформація про
замовника торгів
повне найменування

Державне підприємство «СЕТАМ» Міністерства юстиції України
код ЄДРПОУ:39958500

місцезнаходження

Україна, ін.,04053, м.Київ, вул. Артема,73

посадова особа
замовника,
уповноважена
здійснювати зв'язок з
учасниками

Стріховський Володимир Анатолійович - радник генерального
директора з юридичних питань, адреса:м.Київ, вул. Стрілецька, 46, поверх, 5, кабінет №10, тел.\факс: (044) 331-17-81, e-mail:
v.strikhovskiy@setam.net.ua

3. Інформація про
предмет закупівлі
найменування предмета Код ДК 016-2010 – (19.20.2) Паливо рідинне та газ; оливи
закупівлі
мастильні (ДК 021:2015 код CPV:09132 000-3 - бензин-А95 та код
CPV: 09134200-9 дизельне паливо) (бензин-А95 та дизельне
паливо по паливним карткам)
вид предмета закупівлі

бензин-А95 та дизельне паливо по паливним карткам

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

Бензин-А-95 - 24 870 літрів; дизельне паливо - 9380 літрів

строк поставки товарів
(надання послуг,
виконання робіт)

вересень – грудень 2016 року

4. Процедура
закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація
учасників

Учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.
Усі Учасники мають вільний доступ до інформації про
закупівлю. Замовник не встановлює дискримінаційні вимоги до
Учасників.

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

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

Пропозиції конкурсних торгів викладаються українською мовою.
Якщо в складі пропозиції конкурсних торгів надається документ,
складений на іншій, ніж передбачено цим пунктом мові, Учасник
надає посвідчений бюро перекладів переклад цього документу.
У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 Закону,
документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені
Законом, викладаються українською та англійською мовами.
Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст,
викладений українською мовою.

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів
1. Процедура надання
роз'яснень щодо
документації
конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має
право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання
пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за
роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник
повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня
його отримання всім особам, яким було надано документацію
конкурсних торгів.
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами
звернень внести зміни до документації конкурсних торгів,
продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних
торгів не менше ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення
на веб - порталі Уповноваженого органу таких змін та
повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня
прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким
було видано документацію конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту
документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї
змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття
пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та
повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію
конкурсних торгів.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до
статті 10 Закону.

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

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких звернень
щодо документації конкурсних торгів Замовник повинен
забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у
ньому всіх роз'яснень щодо звернень і оприлюднити відповідно до
статті 10 Закону на веб-порталі Уповноваженого органу.
III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення
пропозиції конкурсних
торгів
* Ця вимога не
стосується учасників,
які здійснюють
діяльність без печатки
згідно з чинним
законодавством

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за
підписом уповноваженої посадової особи Учасника, прошита,
пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну
пропозицію конкурсних торгів.
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів Учасника процедури
закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис
уповноваженої посадової особи Учасника процедури закупівлі, а
також відбитки печатки*.
Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних
торгів учасника процедури закупівлі підтверджуються належним

чином посвідченою копією протоколу засновників, належним
чином посвідченою копією наказу про призначення, довіреністю,
дорученням або іншим документом, що підтверджує
повноваження посадової особи учасника на підписання
документів.
Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті,
який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки
Учасника процедури закупівлі*.
На конверті повинно бути зазначено:
- повне найменування Замовника;
- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про
проведення відкритих торгів;
- повне найменування Учасника процедури закупівлі, його
місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери
контактних телефонів;
маркування: "Не відкривати до 05.08.2016 року 11-00 год."
(зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів
зазначені у оголошенні).
Пропозиція конкурсних торгів, яка подається Учасником
2. Зміст пропозиції
процедури закупівлі, повинна складатися з:
конкурсних торгів
- реєстру документів із зазначенням сторінок по кожному розділу
учасника
пропозиції конкурсних торгів;
- документа, що підтверджує надання учасником забезпечення
пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення
передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);
- документів, що підтверджують повноваження посадової особи
або представника Учасника процедури закупівлі на підписання
документів пропозиції конкурсних торгів (належним чином
посвідчена копія протоколу засновників, належним чином
посвідчена копія наказу про призначення, оригінал довіреності
виданий згідно чинного законодавства України з переліком
наданих повноважень, необхідних для участі у торгах, тощо);
- - інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні
характеристики предмета закупівлі;
- - документально підтвердженої інформації про відповідність
кваліфікаційним критеріям;
- пропозиції конкурсних торгів у формі, що зазначена у додатку 2;
- заповненого Учасником проекту договору (додаток 4).
3. Забезпечення
Не вимагається
пропозиції конкурсних
торгів
4. Умови повернення Не передбачено
чи неповернення
забезпечення
пропозиції конкурсних
торгів
Строк дії пропозиції конкурсних торгів повинен становити не
5. Строк, протягом
менше ніж 90 календарних днів з дати розкриття пропозицій
якого пропозиції
конкурсних торгів. Пропозиція, дійсна на коротший строк,
конкурсних торгів є
відхиляється Замовником, як така, що не відповідає вимогам
дійсними
документації конкурсних торгів. До закінчення цього строку
Замовник має право вимагати від Учасників продовження строку
дії пропозицій конкурсних торгів.

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

Учасник має право:
- відхилити таку вимогу;
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним
пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції
конкурсних торгів.
Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій
в довільній формі інформацію про необхідні технічні, якісні та
кількісні характеристики предмета закупівлі

7. Опис окремої
частини (частин)
предмета закупівлі
(лота), щодо якої
можуть бути подані
пропозиції
конкурсних торгів

Учасник подає пропозицію конкурсних торгів стосовно предмету
закупівлі в цілому

9. Внесення змін або
відкликання
пропозиції
конкурсних торгів
учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію
конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи
заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються
у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку
подання пропозицій конкурсних торгів

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
1. Спосіб, місце та
кінцевий строк
подання пропозицій
конкурсних торгів:
спосіб подання
Особисто або поштою
пропозицій конкурсних
торгів
місце подання
За адресою Замовника, кабінет №10
пропозицій конкурсних
торгів
кінцевий строк подання 05 серпня 2016 р. до 09:30 год.
пропозицій конкурсних Пропозиції конкурсних торгів, отримані Замовником після
торгів (дата, час)
закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються
Учасникам, що їх подали.
На запит Учасника Замовник протягом одного робочого дня з дня
надходження запиту підтверджує надходження пропозиції
конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.
2. Місце, дата та час
розкриття пропозицій
конкурсних торгів
місце розкриття
За адресою Замовника, кабінет №10
пропозицій конкурсних
торгів
дата та час розкриття
05.08.2016 р. об 11:00 год.
пропозицій конкурсних До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів
торгів
замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені

представники, а також представники засобів масової інформації та
уповноважені представники громадських об'єднань. Відсутність
учасника або його уповноваженого представника під час
процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є
підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення
його пропозиції конкурсних торгів.
Повноваження представника Учасника підтверджується копією
протоколу засновників або копією наказу про призначення, або
довіреністю (копія завірена підписом та печаткою Учасника, мати
при собі).
Для підтвердження особи такий представник повинен надати
паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого
представника Учасника.
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється
наявність чи відсутність усіх необхідних документів,
передбачених документацією конкурсних торгів, а також
оголошуються найменування та місцезнаходження кожного
Учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини
предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до
протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів). На вимогу
суб`єктів, зазначених у ч.2 ст.27 Закону, замовник зобов`язаний
продемонструвати зміст документа, що містить інформацію про
ціну, наявність чи відсутність усіх необхідних документів,
передбачених документацією конкурсних торгів.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається в
день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою,
затвердженою Уповноваженим органом.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується
членами комітету з конкурсних торгів та Учасниками, які беруть
участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та
печаткою Замовника копія протоколу розкриття пропозицій
конкурсних торгів надається будь-якому Учаснику на його запит
протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол
розкриття
пропозицій
конкурсних
торгів
оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.
V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
1. Перелік критеріїв Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями
змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення
та методика оцінки
розгляду та оцінки пропозицій.
пропозиції
конкурсних торгів із Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з
зазначенням питомої питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції
ваги критерію
конкурсних торгів.
Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно
до статті 28 Закону.
Після розкриття пропозицій конкурсних торгів замовник вивчає
пропозиції з метою визначення:
- відповідності пропозицій конкурсних торгів кваліфікаційним
критеріям, зазначеним у документації конкурсних торгів;
- відповідності пропозиції вимогам Закону;
- відповідності пропозиції технічним вимогам документації
конкурсних торгів;

Замовник має право звернутися до Учасників за роз'ясненнями
змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення
розгляду та оцінки пропозицій.
Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації,
наданої учасником, до органів державної влади, підприємств,
установ, організацій відповідно до їх компетенції.
Замовник та Учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з
питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції
конкурсних торгів.
Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно
до частини п'ятої статті 28 Закону.
Після розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовник вивчає
пропозиції з метою визначення:
- відповідності пропозицій конкурсних торгів кваліфікаційним
критеріям, зазначеним у документації конкурсних торгів;
- відповідності пропозиції технічним вимогам документації
конкурсних торгів;
- відсутності підстав для відмови в участі в торгах відповідно до
статті 17 Закону.
Пропозицією, яка відповідає умовам документації конкурсних
торгів, є пропозиція, що узгоджується з усіма термінами, умовами
та вимогами документації конкурсних торгів.
Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця
процедури закупівлі не перевищуватиме 20 робочих днів з дня
розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Під час оцінки Замовником пропозицій конкурсних торгів
використовуються критерії та методика, викладені у Додатку 3
документації конкурсних торгів відповідно до частини п'ятої
статті 28 Закону.
Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого не була акцептована
та не визнана найбільш економічно вигідною за результатами
оцінки, може звернутися до замовника з вимогою щодо надання
інформації про пропозицію, визнану найбільш економічно
вигідною за результатами оцінки, у тому числі щодо зазначення її
переваг порівняно з пропозицією учасника, який надіслав
звернення, а замовник зобов’язаний надати йому письмову
відповідь не пізніше ніж через п’ять днів із дня надходження
такого звернення.
2. Виправлення
арифметичних
помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок,
допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій
пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у
порядку, визначеному документацією конкурсних торгів.
Помилки виправляються Замовником, за умови отримання
письмової згоди відповідного Учасника на таке виправлення, у
такій послідовності:
а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах,
сума літерами є визначальною;
б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною,
одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна
за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється.
Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення
десяткового розподілювача, в такому випадку призначена

підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.
Якщо Учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок,
його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.
Замовником конкурсних торгів відповідно до ст. 22 Закону
передбачається перелік формальних (несуттєвих помилок), що
пов’язані з оформленням пропозиції конкурсних торгів та не
впливають на зміст пропозиції, а саме – відсутність нумерації
сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні
помилки та описки.
Опис помилок, які вважаються Замовником формальними
(несуттєвими):
відсутність нумерації сторінок (аркушів), але не більше 5
(п’яти);
відсутність підписів на окремих копіях документів, які
завіряються учасником, але не більше 5 (п’яти);
відсутність печаток* на окремих документах, але не
більше 5 (п’яти);
технічна помилка;
описка.
3. Інша інформація

Відповідно до частини 4 статті 10 Закону оголошення про
проведення процедури закупівлі та про результати процедури
закупівлі обов'язково додатково розміщуються у міжнародному
інформаційному виданні з питань державних закупівель
Уповноваженого органу та на веб-порталі Уповноваженого органу
англійською мовою, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує
суму, еквівалентну:
для товарів і послуг - 133 тисячам євро;
для робіт – 5 мільйонам 150 тисячам євро.
Подання альтернативних пропозицій конкурсних торгів не
здійснюється.
Переможцем обирається Учасник, пропозиція конкурсних
торгів якого набрала найбільшу сумарну кількість балів. У
випадку
однакового
значення
показника,
переможець
визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних
торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не
менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування
розділилися порівну, вирішальний голос має Голова Комітету з
конкурсних торгів.
Для отримання інформації про Учасника конкурсних торгів,
останній додатково повинен надати у складі своєї пропозиції:
Довідку складена у довільній формі, яка містить відомості про
підприємство:
а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс,
телефон для контактів);
б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) для юридичних осіб;
в) форма власності та юридичний статус, організаційноправова форма (для юридичних осіб).
Довідка згідно нижченаведеної форми:
Форма інформаційної Довідки
про Учасника процедури закупівлі

Інформаційна Довідка про Учасника процедури закупівлі
(підготувати зазначену довідку по формі)
ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА
1.Повне найменування підприємства (організації) або фізичної
особи - підприємця\громадянина(Учасника):
______________________________
2.Організаційно-правова форма, дата, місце та орган реєстрації
:______________________
3.Де і коли зареєстрований Статут Учасника, реєстраційний
номер_________________
4.Адреса учасника процедури закупівлі:
а) поштова:________________________
б) юридична:_______________________
5.Прізвище, ім’я, по батькові і номер телефону (повна назва
посади):
керівника ____________________________________________
ким, коли призначений (обраний), дата, № наказу
(протоколу)________________________________
комерційного
директора____________________________________________
головного інженера (технолога)
_____________________________________
головного бухгалтера
______________________________________________
ким, коли призначений, дата, № наказу
(протоколу)_________________________________________
6.Кількість оборотних коштів або банківського кредиту
____________________ тис. грн.
7.Банківські реквізити
________________________________________________________
8.Наявність виробничих потужностей і
обладнання________________________(є, немає; власні, орендні
або інші відносини; місячна потужність).
9.Вказати місцезнаходження, точну адресу найближчих до
місцезнаходження Замовника АЗС Учасника на випадок перемоги
у конкурсних торгах звідки буде здійснюватися постачання
товарів.
10.Учасник процедури закупівлі гарантує, що на момент
розкриття пропозицій він не є банкрутом, стосовно нього не
порушено справу про банкрутство і не перебуває в стадії
ліквідації, не узгоджує з цього приводу свої відносини з
кредиторами, не призупинив виробничу діяльність та не перебуває
у будь якій подібній ситуації.
11.Додаткові відомості:
_________________________________________________
___________
(підпис керівника підприємства, організації, установи, або
фізичної особи - підприємця\громадянина)
М.П.

4. Відхилення
пропозицій
конкурсних торгів

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

* Копії документів мають бути належним чином посвідчені
(«копія вірна»), завірені підписом уповноваженої посадової
особи Учасника та власною печаткою (при наявності), крім
оригіналів документів.
Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:
1) Учасник:
- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею
16 Закону;
- не погоджується з виправленням виявленої Замовником
арифметичної помилки;
- не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке
забезпечення вимагалося Замовником;
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28
цього Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам
документації конкурсних торгів.
Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із
зазначенням аргументованих підстав надсилається Учаснику,
пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати
прийняття та оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого
органу відповідно до ст.10 Закону
У разі якщо учасник, пропозиція конкурсних торгів якого
відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в
повідомленні, такий учасник може повторно звернутися до
замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини
невідповідності його пропозиції умовам документації конкурсних
торгів, зокрема технічній специфікаціі та/або його невідповідності
кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов`язаний надати йому
відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п’ять днів з
дня надходження такого звернення.
Замовник відміняє торги у разі:
- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт та
послуг;
- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені
порушення законодавства з питань державних закупівель;
- виявлення факту змови Учасників;
- порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення
процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати
процедури закупівлі, передбаченого Законом;
- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних
торгів;
- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим
Законом;
- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох Учасників.
Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути
чітко визначено у документації конкурсних торгів.
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі,
якщо:
- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує
суму, передбачену Замовником на фінансування закупівлі;
- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної
сили;

- скорочено видатки на здійснення закупівлі товарів, робіт і
послуг.
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не
відбулися, надсилається Замовником усім Учасникам протягом
трьох робочих днів з дня прийняття Замовником відповідного
рішення.
Замовник може відхилити усі пропозиції учасників торгів
відповідно до ЗУ «Про здійснення державних закупівель»
VI. Укладання договору про закупівлю
1. Терміни укладання У день визначення переможця Замовник акцептує пропозицію
договору
конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за
результатами оцінки.
Замовник укладає договір про закупівлю з Учасником, пропозицію
конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через
30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації
конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж
через 10 днів з дати оприлюднення повідомлення про акцепт
пропозиції конкурсних торгів на веб-порталі Уповноваженого
органу.
2. Істотні умови, які
обов'язково
включаються до
договору про
закупівлю

1. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від
змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у
тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури
закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть
змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань
сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених статтею
40 Закону.
Істотні умови договору про закупівлю викладені у Додатку 4 цієї
документації конкурсних торгів.
2. Учасник - переможець процедури закупівлі під час укладення
договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження
певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого
дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності
передбачено законодавством.
3. Забороняється укладання договорів, які передбачають оплату
замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур
закупівель, крім випадків, передбачених цим Законом.
У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов,
договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо Учасник
вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки
таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу
України.

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

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про
закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів
або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк,
визначений Законом, або неподання переможцем документів, що
підтверджують відсутність підстав, передбачених ст.17 цього
Закону, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну
пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув

4. Забезпечення
виконання договору
про закупівлю

Не вимагається.

Додаток 1
Технічне завдання
На пальне: бензин А-95 та Дизельне паливо для ДП «СЕТАМ» на період
з 1 вересня – 31 грудня 2016 року
1.
Вимоги, встановлені Замовником:
1.1. - вимоги Замовника до найменування та кількості товарів
Од.
№
Найменування товару
Кількість
вимірювання
1
Бензин А-95
літр
24870
2
Дизельне пальне
літр
9380
1.2.

1.3

1.4

1.5

2.

- вимоги Замовника до споживчих властивостей та технічних
характеристик товару
№
Найменува
п/
ння товару
Вимоги щодо характеристик автомобільного палива
п
Бензин АИоктанове число не менше 95 Євро4
1
95
Дизельне
2
цетанове число не менше 49 Євро4
пальне
- вимоги до якості та безпеки товару, що поставляється
Відповідно до вимог Постанови КАБІНЕТА МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «Про
затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів,
дизельного, суднових та котельних палив» від 1 серпня 2013 р. № 927
Товар не повинен представляти небезпеки для оточення.
- вимоги до терміну та об'єму надання гарантій якості товару, до
обслуговування товару, до витрат на експлуатацію товару
Постачальник гарантує постачання усього Товару належної якості. Термін
придатності Товару встановлюється в межах терміну придатності, вказаного
виробником на упаковці Товару. Термін придатності Товару, що
поставляється, повинен складати не менше 90% від встановленого
виробником терміну придатності Товару
- показники відповідності товару його відвантаження, що
поставляється, згідно з потребами Замовника
1. Найменування товару та виробник товарів, що поставляються, повинні
відповідати найменуванню товару та його виробникові, вказаним в
документах, що представляються при постачанні товару.
2. У разі виявлення Замовником дефектів поставленого товару Постачальник
повинен замінити дефектний товар впродовж 24 годин з моменту отримання
сповіщення про виявлення таких дефектів.
- місце доставки товару
Постачання товару здійснюється по регіонам України на АЗС постачальника,
розташованих максимально наближеній до місць розташування філій
Замовника, здійснюючих діяльність в цілодобовому режимі за системою
безготівкових розрахунків з використанням пластикової магнітної карти з
наданням паспорта якості для підтвердження відповідності товару, що
постачається..

Додаток 2
ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
(подається Учасником на фірмовому бланку)
«Пропозиція № _______ від ____ 2016 року»
Ми, (назва Учасника), надаємо свою конкурсну пропозицію щодо участі у
процедурі відкритих торгів на закупівлю - Код ДК 016-2010 – (19.20.2) Паливо
рідинне та газ; оливи мастильні (ДК 021:2015 код CPV:09132 000-3 - бензин-А95 та
код CPV: 09134200-9 дизельне паливо) (бензин-А95 та дизельне паливо по
паливним карткам) відповідно до вимог, що запропоновані Замовником –
Державним підприємством «СЕТАМ».
Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічні вимоги до предмету
закупівлі, ми, що уповноважені Учасником на підписання пропозиції конкурсних
торгів, договору про закупівлю, маємо можливість та згодні виконати вимоги
Замовника та Договору про закупівлю на таких умовах:
1. Повне найменування Учасника _____________________________________
2. Адреса (юридична та фактична)______________________________________
3. Телефон/факс _____________________________________________________
4. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) ______________________________
5. Код ЄДРПОУ _____________________________________________________
6. Форма власності та юридичний статус учасника; назва та адреса головного
підприємства учасника, дата утворення, місце реєстрації; спеціалізація
________
7. Банківські реквізити ________________________________________________
8. Коротка довідка про діяльність ______________________________________
9. Ціна пропозиції конкурсних торгів (загальна ціна договору закупівлі)
становить, грн.:
Цифрами _________________________________Літерами _______________
Ціна пропозиції конкурсних торгів є сумою загальної вартості товарів із
врахуванням суми податків, зборів, платежів, технічних витрат, а також усіх інших
витрат, що ми можемо понести під час виконання своїх зобов’язань за Договором
про закупівлю.
10. Умови оплати: відстрочка платежу від 3-х до 7-и днів з моменту укладення
Договору про закупівлю, але Замовник конкурсних торгів має право
оплатити\оплачувати за надані товари раніше цього строку.
11. Пропозиція щодо предмету закупівлі (заповнити таблицю):
Од.
Кількість Ціна за літр Разом
вимірювання
1
Бензин А-95
літр
24870
2
Дизельне пальне
літр
9380
12. Ми погоджуємося дотримуватися цієї пропозиції протягом 90 календарних
днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. Наша пропозиція буде
обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення
зазначеного терміну.
13. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи усі
пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів та
розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш
вигідними для Вас умовами.
14. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати
Договір у запропонованій Вами редакції (Додаток 4 до Документації конкурсних
торгів) не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення повідомлення про акцепт
пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту
пропозиції.
№

Найменування товару

15. Ми погоджуємося, що у випадку акцепту нашої пропозиції конкурсних
торгів та укладання договору про закупівлю послуг, Ви маєте право зменшити обсяги
закупівлі зокрема, з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника.
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені
печаткою

Додаток 3
ПЕРЕЛІК КРИТЕРІЇВ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ
ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі критерію
«Ціна».
Максимально можлива кількість балів дорівнює 100. Переможцем обирається
учасник, пропозиція конкурсних торгів якого набрала найбільшу кількість балів.
У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом
голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за
участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати
голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з
конкурсних торгів.
Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів.
Методика оцінки
Оцінка пропозицій конкурсних торгів проводиться згідно з наступною
методикою.
Кількість балів за критерієм “Ціна” визначається наступним чином.
Пропозиції конкурсних торгів, у якої значення критерію “Ціна” є найвигіднішим
(найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів
для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:
Бобчисл= Цмін/Цобчисл х 100, де
Бобчисл – обчислювальна кількість балів;
Цмін – найнижче значення за критерієм “Ціна”;
Цобчисл – значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів,
кількість балів для якого обчислюється.
100 – максимально можлива кількість балів за критерієм “Ціна”.

ДОДАТОК 4
ЗГОДА УЧАСНИКА З ОСНОВНИМИ УМОВАМИ ДОГОВОРУ
З переможцем планується укладення договору стосовно постачання - Код ДК
016-2010 – (19.20.2) Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (ДК 021:2015 код
CPV:09132 000-3 - бензин-А95 та код CPV: 09134200-9 дизельне паливо) (бензинА95 та дизельне паливо по паливним карткам) згідно з цим проектом:
1.
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ.
ПММ – паливно-мастильні матеріали, якість яких відповідає встановленим
державним стандартам, реалізація яких є предметом даного Договору.
Паливна картка – пластикова картка, як засіб підтвердження права Замовника на
отримання ПММ визначеної кількості та найменування в рамках Договору, за
допомогою якої Замовнику або Довіреній особі Замовника надається право отримати
ПММ за допомогою Терміналу в місцях реалізації ПММ. ПММ обліковуються на
Паливній картці в літрах. Паливна картка не є платіжним засобом.
Місце реалізації ПММ (далі АЗС) – автозаправні станції, на яких відпуск ПММ
здійснюється за пред’явленням Паливних карток.
Ліміт на Паливній картці – максимальна кількість ПММ у літрах, яку Замовник
або його Довірена особа може отримати за допомогою конкретної Паливної картки,
у місцях відпуску ПММ. Ліміт встановлюється на Паливну карту Замовнику у
рамках оплаченої і доступної кількості ПММ в місцях реалізації ПММ.
Довірена особа Замовника – фізична особа, якій Замовник довірив, шляхом
передачі їй Паливній картці, отримати ПММ в межах встановленої Замовником на
Паливній картці кількості ПММ. Постачальник не несе відповідальності за
використання Паливних карток Замовника третіми особами.
Термінал - електронний пристрій, що дозволяє зчитувати дані з магнітної смуги
Паливної картки, здійснювати Авторизацію, формувати документ, що підтверджує
проведену операцію по зменшенню встановленого на Паливній картці ліміту на
відповідну кількість ПММ.
Авторизація (Авторизаційна відповідь) – одержання дозволу на здійснення операції
з Паливною карткою.
Відпуск ПММ – заправка автотранспорту Замовника ПММ в порядку та згідно з
вимогами, передбаченими діючим законодавством України.
Основна Паливна Картка – умовна картка, на якій обліковується загальний
залишок відповідного типу ПММ Замовника.
Поповнення Паливної картки – встановлення певної кількості ПММ на Паливну
картку Замовника або Довіреної особи Замовника у рамках оплаченої і доступної
кількості ПММ.
Персональний Ідентифікаційний Номер (далі - ПІН) – код, відомий лише
Замовнику або Довіреній особі Замовника, який потрібний для його ідентифікації під
час здійснення операцій з використанням Паливної картки.
2.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
2.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник
зобов'язується поставити Замовнику Код ДК 016-2010 – (19.20.2) Паливо рідинне та
газ; оливи мастильні (ДК 021:2015 код CPV:09132 000-3 - бензин-А95 та код CPV:
09134200-9 дизельне паливо) (бензин-А95 та дизельне паливо по паливним карткам)
(далі - ПММ) на підставі Паливних карток, а Замовник зобов'язується приймати та
оплачувати надані Постачальником Паливні картки за ПММ.
2.2.Асортимент, кількість (обсяг), ціна за відповідну одиницю виміру ПММ,

визначені Специфікації, що додається (Додаток 4 до цього Договору), та
сплачуються Замовником згідно цього Договору за рахунками, які виставляються
Постачальником. Для кожної окремої видачі Паливних карток в рамках Договору
Постачальник виставляє Замовнику окремий Рахунок на підставі заяви (Додаток 2), в
якій визначена кількість Паливних карток та сума до сплати. Заяви на придбання
ПММ та Паливних карток направляти по тел/факсу: ____________________ або
електронна адреса: ________.
2.2. Право власності на Паливні картки від Постачальника до Замовника
переходить з моменту підписання накладної і фактичного отримання Паливних
карток.
2.3. Відпуск ПММ Постачальником Замовнику відбувається через мережу АЗС.
2.4. Всі операції Довіреними особами Замовника з Паливними картками
відбуваються відповідно з Правилами користування Паливними картками (Додаток
1).
3.
ЯКІСТЬ ТА АСОРТИМЕНТ.
3.1. Якість ПММ, що постачається повинна відповідати встановленим стандартам
України.
3.2. Асортимент ПММ визначається згідно заяви Замовника на придбання (Додаток
2) і відображається у рахунку згідно з п. 2.2. Договору.
3.3. При невідповідності якості ПММ вимогам державних стандартів при їх
прийманні, виклик представника Постачальника обов`язковий.
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ПРАВА СТОРІН, УМОВИ ТА ПОРЯДОК ЇХ
ВИКОНАННЯ
4.1. Постачальник зобов’язаний:
4.1.1. В термін не більше 5 (п’яти) робочих днів з моменту надходження від
Замовника заявки на Паливні картки, надати Замовнику Паливні картки, за умови
надання представником Замовника довіреності на отримання ПММ, що скріплена
підписом та печаткою (за умови її наявності у сторони) Замовника, та видаткову
накладну на товар.
4.1.2. Негайно, після отримання позитивних Авторизаційних відповідей по Паливним
карткам через Термінал, забезпечувати відпуск ПММ Замовнику або Довіреним
особам Замовника на АЗС. Перелік АЗС, на яких здійснюється відпуск ПММ по
Паливним карткам, може узгоджуватися Сторонами в додатковій угоді.
4.1.3. Забезпечити Замовнику можливість безперешкодного використання Паливних
карток відповідно до умов Договору та Правилами користування Паливними
картками (Додаток 1 до Договору).
4.1.4. У випадку закінчення терміну дії Паливної картки на підставі заяви Замовника
та після оплати Замовником вартості Паливної картки передати Замовнику нові
Паливні картки.
4.1.5.У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі
ПММ за кошти Замовника, Постачальник сплачує Замовнику штрафні санкції –
неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми невиконаного або
неналежно виконаного зобов’язання за кожен день прострочки, а у разі здійснення
попередньої оплати Постачальник, крім сплати зазначених штрафних санкцій,
повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції.
4.1.6.Застосовуються штрафні санкції відповідно до ст. 231 Господарського кодексу
України.
4.1.7.У разі поставки ПММ неналежної якості Постачальник зобов’язаний замінити
товар на якісний у 3 денний строк.
4.

4.2.
Замовник зобов’язаний:
4.2.1. Оплачувати Паливні картки згідно з умовами цього Договору.
4.2.2. Оплачувати ПММ згідно з умовами цього Договору.
4.2.3. При поповненні Основних Паливних Карток звірити відповідність кількості і
асортименту ПММ, вказаних в заявці Замовника та відповідно до рахунку
Постачальника кількості і асортименту на Основних Паливних Картках, та в разі
невідповідності цієї інформації негайно повідомити Постачальника.
4.2.4. Вжити всі відповідні заходи щодо збереження Паливних карток, забезпечити
неможливість несанкціонованого використання Паливних карток особами, які не є
Довіреними особами Замовника;
4.2.5. Ознайомити всіх Довірених осіб з Правилами користування Паливними
картками (Додаток 1 до Договору);
4.2.6. Отримати ПММ (паливо), яке обліковується на паливної карті до завершення
терміну дії картки (термін дії картки – надпис тисненням на лицьовій стороні картки
в форматі "місяць/рік").
4.3.Права Замовника:
4.3.1.Замовник має право достроково розірвати цей Договір у разі невиконання
зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 10 днів з дня
виявлення невиконання зобов’язань Постачальником.
4.3.2.Замовник має право зменшувати обсяг закупівлі ПММ та загальну вартість
цього Договору залежно від реального фінансування на рахунок Замовника. У
такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.
4.3.3.Замовник має право зменшувати обсяг закупівлі ПММ та загальну вартість
цього Договору залежно від зменшення кількості ПММ, у зв’язку зі зменшенням
споживання ПММ в період виконання Договору.
5.
ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.
5.1.Умови оплати: відстрочка платежу від 3-х до 7-и днів з моменту укладення
Договору про закупівлю, але Замовник конкурсних торгів має право
оплатити\оплачувати за надані товари раніше цього строку.
5.2. Замовник оплачує Постачальникові Паливні картки, згідно відповідного
рахунку, протягом 10 (десяти) банківських днів із дати підписання видаткової
накладної.
5.3. Сторони розуміють банківський день, відповідно до Постанови від 17.03.2004 N
110 Національного банку України "Про затвердження Інструкції про міжбанківський
переказ грошей в Україні в національній валюті": банківській день - позначений
календарною датою проміжок часу, протягом якого виконуються технологічні
операції, пов'язані з проведенням міжбанківських електронних розрахункових
документів через систему електронних міжбанківських переказів Національного
банку, за умови, що підсумки розрахунків за цими документами відображаються на
кореспондентських рахунках банків (філій) у територіальному управлінні на ту саму
дату.
5.4.Постачальник здійснює поставку товару за цінами, які зазначені у Специфікації,
що додається (Додаток 4 до цього Договору), і яка є невід’ємною частиною цього
Договору.
5.5.Ціни в рахунках вказуються в національній валюті України.
5.6.Розрахунки за кожну поставлену партію ПММ здійснюються у безготівковій
формі.
5.7.Сторони в разі необхідності складають акти звірок взаєморозрахунків.
5.8. У разі затримки державного фінансування на рахунок Замовника за ПММ,
розрахунки за ПММ здійснюються протягом 30 банківських днів з дати отримання
Замовником фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

6.
ФОРС-МАЖОР.
6.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання
будь-яких зобов’язань в разі настання наступних обставин: повінь, пожар, землетрус,
катастрофи або інших незалежних від сторін обставин, або ембарго, накладених
державною владою на експорт або імпорт, якщо вони виникнуть після вступу даного
Договору в силу, прийняття нормативного акту, який унеможливлює виконання
умов Договору. Якщо будь-яка з вищевказаних обставин прямо вплине на
своєчасність виконання умов, що передбачені даним Договором, то вони будуть
продовжені на період рівний по тривалості цим обставинам.
6.2. Протягом п’яти днів Сторони повинні повідомити одна одну про початок і
закінчення вказаних обставин, що повинно бути підтверджено довідкою
Торгівельної Промислової палати України.
7.
ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.
7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту підписання
Сторонами та його скріплення печатками Сторін (за умови наявності печатки у
сторони).
7.2. Цей Договір укладений терміном до 31.12.2016 р.
8.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
8.1. За неналежне и несвоєчасне виконання умом цього Договору Сторони несуть
відповідальність в межах чинного законодавства України, якщо інше не передбачено
цім Договором.
8.2. Сплата штрафних санкцій не звільняє сторони від взятих на себе зобов`язань.
9.
РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ.
9.1. Усі спори між сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв`язуються у
відповідності до діючого законодавства України за місцем знаходження
Постачальника.
9.2. Усі суперечки, що можуть виникнути між Постачальником та Замовником в
результаті отримання ПММ за Паливними картками, повинні вирішуватись
безпосередньо між Постачальником та Замовником.
10.
ДОДАТКОВІ УМОВИ.
10.1. У разі зміни реквізитів Сторін фактичної адреси, інших змін, які можуть
перешкодити виконанню зобов`язань по Договору, Сторони зобов`язані повідомити
про це один одного не пізніше ніж, за 30 календарних днів до виконання таких змін.
10.2. Всі зміни та доповнення до цього Договору складаються у письмовій формі і
вважаються дійсними після їх підписання представниками двох Сторін. Всі
доповнення до цього Договору вважаються його невід`ємною частиною.
10.3. Замовник має право розірвати цей Договір в порядку, передбаченому чинним
законодавством.
10.4. У всьому іншому не передбаченому умовами Договору, відносини Сторін
регулюються нормами чинного законодавства України.
10.5. Постачальник є платником податку на прибуток на загальних умовах згідно
чинного Законодавства України.
10.6. Замовник є платником податку на прибуток на загальних умовах згідно
чинного Законодавства України.
10.7. Договір укладено у двох оригінальних примірниках, які мають однакову
юридичну силу.
10.8. До Договору надаються наступні Додатки, які є невід’ємною його частиною

№
з/п

Додаток № 1 до Договору № _________
від “ ___” ______________2016 р.
Специфікація
Ціна за
Сума
одиницю
грн.,
Найменування
Кількість л.
грн., без
без
ПДВ
ПДВ

1.
Всього без ПДВ, грн.:

Додаток 5
Перелік документів, що вимагаються для підтвердження кваліфікаційних критеріїв
та інших вимог, необхідних для акцепту пропозиції конкурсних торгів
Вимоги до
документу
(всі документи
повинні бути
скріплені
підписом
уповноваженої
посадової особи
І
Кваліфікаційна вимога
Документ
учасника
конкурсних
торгів та
завірені
печаткою
учасника
конкурсних
торгів*)

1.

2.

3.

4.

Наявність обладнання та
матеріально-технічної бази

1.1. Довідка (складена в довільній
формі) про наявність в учасника
конкурсних торгів обладнання та
матеріально-технічної бази.
2.1. Довідка, складена за формою
Наявність
працівників № 1, щодо наявності працівників
відповідної кваліфікації, які відповідної кваліфікації, які мають
мають необхідні знання та необхідні знання та досвід.
досвід

1.1. Оригінал
документа.
2.1.
Оригінал
документа.

Оригінал
Досвід
виконання 3.1. Довідка, складена за формою 3.1.
№ 2, яка включає в себе документа.
аналогічних договорів
інформацію про наявність досвіду
виконання аналогічних договорів.
4.1.1 Копія
документа з
4.1. Фінансовий обіг:
відміткою
органів
державної
4.1.1. Для юридичних осіб, які не є
статистики
суб’єктами малого підприємництва
(фіскальної
- Звіт про фінансові результати за
Наявність фінансової
служби) про
2015 рік (форма 2).
спроможності.
прийняття звіту
та/або
квитанції №2
Центру обробки
електронних
звітів Держстату
України про
прийняття звіту.

4.1.2.1 Для юридичних осібсуб’єктів малого підприємництва,
які
відповідають
критеріям,
визначеним пунктом 154.6 статті
154 Податкового кодексу України
– звіт про фінансові результати за
2015 рік (форма 2-мс).

4.1.2.1 Копія
документа з
відміткою
органів
державної
статистики
(фіскальної
служби) про
прийняття звіту
та/або
квитанції №2
Центру обробки
електронних
звітів Держстату
України про
прийняття звіту.

4.1.2.2
У
разі,
якщо
законодавством не передбачено
складання квартальної звітності,
учасник
конкурсних
торгів
повинен
надати
письмове
4.1.2.2 Оригінал
підтвердження
(складене
в
довідки.
довільній формі) з посиланням на
норми відповідних законодавчих
актів України.
4.1.3 Копія
документа з
4.1.3. Для юридичних осіб - відміткою
суб’єктів малого підприємництва, органів
які не відповідають критеріям, державної
визначеним пунктом 154.6 статті статистики
154 Податкового кодексу України (фіскальної
– Звіт про фінансові результати за служби) про
2015 рік (форма 2-м).
прийняття звіту
та/або
квитанції №2
Центру обробки
електронних
звітів Держстату
України про
прийняття звіту.
4.1.4 Копія
документа з
4.1.4. Для фізичних осіб – відміткою
платників податку на загальній органів
системі оподаткування – Додаток 5 державної
до Декларації про майновий стан і податкової
доходи за 2015 рік.
служби про
одержання
декларації.
4.1.5 Копія
документа з
4.1.5. Для фізичних осіб – відміткою
платників єдиного податку – органів
Декларацію платника єдиного державної
податку за 2015 рік.
податкової

4.2. Балансова вартість активів:
4.2.1. Для юридичних осіб , які не є
суб’єктами малого підприємництва
– Баланс станом на 31 грудня 2015
року (форма 1).

4.2.2.1
Для юридичних осібсуб’єктів малого підприємництва,
які
відповідають
критеріям,
визначеним пунктом 154.6 статті
154 Податкового кодексу України баланс станом на 31 грудня 2015
року (форма -1мс).
4.2.2.2.
У
разі
,
якщо
законодавством не передбачено
складання квартальної звітності,
учасник
конкурсних
торгів
повинен
надати
письмове
підтвердження
(складене
в
довільній формі) з посиланням на
норми відповідних законодавчих
актів України.

4.2.3. Для юридичних осіб суб’єктів малого підприємництва,
які не відповідають критеріям,
визначеним пунктом 154.6 статті
154 Податкового кодексу України
– Баланс станом станом на 31
грудня 2015 року (форма -1м).

служби про
одержання
декларації.
4.2.1. Копія
документа з
відміткою
органів
державної
статистики
(фіскальної
служби) про
прийняття звіту
та/або
квитанції №2
Центру обробки
електронних
звітів Держстату
України про
прийняття звіту.
4.2.2.1 Копія
документа з
відміткою
органів
державної
статистики
(фіскальної
служби) про
прийняття звіту
та/або
квитанції №2
Центру обробки
електронних
звітів Держстату
України про
прийняття звіту.
4.2.2.2.
Оригінал
довідки.
4.2.3. Копія
документа з
відміткою
органів
державної
статистики
(фіскальної
служби) про
прийняття звіту
та/або
квитанції №2
Центру обробки
електронних
звітів Держстату

України про
прийняття звіту.

4.3. Звіт та/або Інформація про рух
грошових коштів:

4.3.1. Копія
документа.

4.3.1. Звіт про рух грошових
коштів за 2015 рік, якщо учасник
формує такий звіт.
4.3.2.
Суб’єкти
малого
підприємництва і представники
іноземних суб’єктів господарської
діяльності,
для
яких
національними
положеннями
(стандартами)
встановлюється
скорочена
за
показниками
фінансова звітність у складі
балансу та звіту про фінансові
результати
повинні
надати
письмове підтвердження (складене
в довільній формі) з посиланням
на
норми
відповідних
законодавчих актів України про те,
що їх фінансова звітність не
містить звіту про рух грошових
коштів.

5.

Учасник конкурсних торгів
повинен
підтвердити
відсутність заборгованості
по
сплаті
обов'язкових
податків, зборів та платежів

4.3.2 Оригінал
довідки.

4.4. Оригінал
документа зі
4.4. Довідка з обслуговуючого строком видачі
банку про відсутність (наявність) не більше
заборгованості за кредитами
місячної
давнини
відносно дати
розкриття
пропозицій
конкурсних
торгів.
5.1. Довідка про взяття на облік
платника податків або виписка з
Єдиного
державного
реєстру 5.1. Копія
юридичних осіб та фізичних осіб- документа.
підприємців

до бюджету
5.2. Свідоцтво платника податку на 5.2. Копія
додану вартість (або єдиного документа.
податку):
5.2.1. Свідоцтво платника податку
на додану вартість або витягу з
Реєстру платників податку на
додану вартість – для учасника,
який є платником податку на
додану вартість;
5.2.2. Свідоцтво про сплату
єдиного податку або витягу з
Реєстру платників єдиного податку
– для учасника, який є платником
єдиного податку.
5.3.1. Оригінал
5.3.1. Довідка в довільній формі довідки
про відсутність заборгованості по
сплаті
обов'язкових
податків,
зборів та платежів до бюджету

5.3.2.Довідка з податкового органу
про відсутність заборгованості по
сплаті
обов'язкових
податків,
зборів та платежів до бюджету.

5.3.2. Оригінал
довідки
надається
переможецем
торгів у строк,
що не
перевищує 10
днів з дати
оприлюднення
на веб-порталі
Уповноваженог
о органу
повідомлення
про акцепт
пропозиції
конкурсних
торгів (дійсна
не раніше дати
розкриття
пропозицій
конкурсних
торгів,
зазначеної в

6.1.1.Довідка в довільній формі,
що учасник не визнаний у
встановленому законом порядку
банкрутом та відносно нього не
відкрита ліквідаційна процедура
6.1.2. Інформаційна довідка або
витяг з Єдиної бази даних про
підприємства, щодо яких
порушено провадження у справі
про банкротство

6.

Учасника
не
визнано
банкрутом чи проти нього
не порушено справу про
банкрутство.

оголошенні про
проведення
закупівлі).
6.1.1. Оригінал
документу

6.1.2.Копія
інформаційної
довідки з
Єдиного реєстру
підприємств,
щодо яких
порушено
провадження у
справі про
банкрутство,
або копію
витягу з
Єдиного
державного
реєстру
юридичних осіб
та фізичних
осібпідприємців,
який містить
дані про
відсутність
порушеної
стосовно
суб’єкта
підприємницько
ї діяльності
процедури
банкрутства.
Документ
повинен бути
чинний

відносно дати
оприлюдненого
на веб-порталі
акцепту
пропозиції
(учасник має
право надавати
документи
видані в
паперовому
вигляді, або
сформовані в
електронній
формі
(відтворені на
папері)
відповідно до
законодавства
Надається
переможецем
торгів у строк,
що не
перевищує 10
днів з дати
оприлюднення
на веб-порталі
Уповноваженог
о органу
повідомлення
про акцепт
пропозиції
конкурсних
торгів (дійсна
не раніше дати
розкриття
пропозицій
конкурсних
торгів,
зазначеної в
оголошенні про
проведення
закупівлі).

7.

Статут
(положення,
Провадження
учасником 7.1.
установчий
договір,
або інший
конкурсних
торгів
господарської
діяльності документ, який його замінює) у
відповідно до положень повному обсязі із змінами (у разі їх
наявності).
Статут
повинен
його статуту.
передбачати
провадження
господарської
діяльності,
яка

7.1. Копії
чинних на
момент
розкриття
документів.

відповідає предмету закупівлі.
У
разі,
якщо
учасник
конкурсних
торгів
здійснює
діяльність без статуту (положення,
установчого договору або іншого
документу, який його замінює), у
складі пропозиції конкурсних
торгів учасник конкурсних торгів
подає письмове пояснення з
посиланням на норми відповідних
законодавчих актів України про
підстави здійснення діяльності без
вказаних документів.

8.

9.

Учасник конкурсних торгів 8.1. Витяг з ЄДР.
повинен
підтвердити
наявність
запису
про
внесення
учасника
до
Єдиного
державного
реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців
(ЄДР).

Документи, які засвідчують
повноваження керівника на
посаду та його
повноваження.

Документи
для
підтвердження інформації
про відсутність підстав для
відмови
учаснику
конкурсних торгів в участі у
процедурі
закупівлі
на
підставі п. 2, 3, 4, 5, 8
частини 1 статті 17 Закону
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8.1. Витяг,
сформований в
електронній
формі
(відтворенний
на папері
відповідно до
законодавства),
діючий на дату
розкриття.
9.1. Копія
документа.

9.1. Наказ про призначення на
посаду особи, яка уповноважена
підписувати договір (довіреність
на підписання договору).
9.2. Протокол рішення засновників 9.2. Копія
підприємства
(або
інший документа.
документ) призначення на посаду
керівника.
10.1. Довідка, складена у довільній
формі, що підтверджує відсутність
підстав для відмови в участі у
процедурі закупівлі згідно з п.п. 2,
3, 4, 5 та 8 частини 1 статті 17
Закону України «Про здійснення
державних закупівель».
10.2.
Документ,
виданий
відповідним
територіальним
управлінням Міністерства юстиції
України про відсутність

10.1. Оригінал
документа.

10.2. Оригінал
документа.

Надається
переможецем
службової
(посадової)
особи торгів у строк,
переможця, яку уповноважено що не
переможцем представляти його перевищує 10
днів з дати

інтереси під час проведення
процедури
закупівлі,
фізичну
особу, яка є переможцем, не було
притягнуто згідно із законом до
відповідальності за вчинення у
сфері
державних
закупівель
корупційного правопорушення

10.3. Довідка в довільній формі,
що
суб’єкт
господарювання
(учасник) протягом останніх трьох
років
не
притягувався
до
відповідальності за порушення,
передбачене пунктом 4 частини
другої статті 6, пунктом 1 статті 50
Закону України «Про захист
економічної
конкуренції»,
у
вигляді
вчинення
антиконкурентних узгоджених дій,
які
стосуються
спотворення
результатів торгів (тендерів).
Обовязкова відсутність переможця
в числі суб’єктів господарювання,
які
вчинили
антикорупційні
узгоджені дії, що стосувалися
спотворення результатів торгів в
інформації,
оприлюдненій
на
офіційному
веб-сайті
Антімонопольного
комітету
України.

оприлюднення
на веб-порталі
Уповноваженог
о органу
повідомлення
про акцепт
пропозиції
конкурсних
торгів (дійсна
не раніше дати
розкриття
пропозицій
конкурсних
торгів,
зазначеної в
оголошенні про
проведення
закупівлі).
10.3. Інформація
в
довільній
формі
з
посиланням на
Зведені
відомості
про
рішення органів
АМКУ
щодо
визнання
суб’єктами
господарювання
порушень
законодавства
про
захист
економічної
конкуренції
у
вигляді
антикокурентни
х
узгоджених
дій,
які
стосувались
спотворення
результатів
торгів
(тендерів),
а
також
щодо
можливого
подальшого
судового
розгляду
цих
рішень,
їх
перевірки,
перегляду
органами
Антимонопольн

ого
комітету
України,
розміщена
на
офіційному вебпорталі
Антимонопольн
о
комітету
України
в
розділі
«Діяльність
у
сфері
державних
закупівель», в
якій
переможецю
підтверджує, що
протягом
останніх трьох
років він не був
притягнений до
відповідальності
за порушення,
передбачене
пунктом
4
частини другої
статті
6,
пунктом 1 статті
50
Закону
України «Про
захист
економічної
конкуренції», у
вигляді
вчинення
антиконкурентн
их узгоджених
дій,
які
стосуються
спотворення
результатів
торгів
(тендерів).
Надається
переможецем
торгів у строк,
що не
перевищує 10
днів з дати
оприлюднення
на веб-порталі
Уповноваженог

10.4.
Оригінал
документа
Управління
інформаційноаналітичного
забезпечення
ГУМВС України про те, що
фізична особа, яка є переможцем,
не була засуджена за злочин,
вчинений з корисливих мотивів,
судимість з якої не знято або не
погашено
у
встановленому
законом порядку;

10.5.
Оригінал
документа
Управління
інформаційноаналітичного
забезпечення
ГУМВС України про те, що
службова
(посадова)
особа
учасника,
яку
уповноважено
учасником представляти його
інтереси під час проведення
процедури закупівлі, не була
засуджена за злочин, вчинений з
корисливих мотивів, судимість з
якої не знято або не погашено у

о органу
повідомлення
про акцепт
пропозиції
конкурсних
торгів (дійсна
не раніше дати
розкриття
пропозицій
конкурсних
торгів,
зазначеної в
оголошенні про
проведення
закупівлі).
10.4. Оригінал
документу.
Надається
переможецем
торгів у строк,
що
не
перевищує
10
днів
з дати
оприлюднення
на веб-порталі
Уповноваженог
о
органу
повідомлення
про
акцепт
пропозиції
конкурсних
торгів
(дійсна
не раніше дати
розкриття
пропозицій
конкурсних
торгів,
зазначеної
в
оголошенні про
проведення
закупівлі).
10.5. Оригінал
документу,
Надається
переможецем
торгів у строк,
що
не
перевищує
10
днів
з дати
оприлюднення
на веб-порталі
Уповноваженог
о
органу

встановленому законом порядку

10.1
Документи
для
підтвердження інформації
про відсутність підстав для
відмови
учаснику
конкурсних торгів в участі у
процедурі
закупівлі
на
підставі п. 11 частини 1
статті 17 Закону

повідомлення
про
акцепт
пропозиції
конкурсних
торгів
(дійсна
не раніше дати
розкриття
пропозицій
конкурсних
торгів,
зазначеної
в
оголошенні про
проведення
закупівлі).
Документ
повинен
бути
чинний
відносно дати
оприлюдненого
на веб-порталі
акцепту
пропозиції.
1
10.1. Довідка вдовільній формі, яка 10.1.1Оригінал
підтверджує, що відомості про документа
учасника конкурсних торгів не
внесено до Єдиного державного
реєстру
осіб,
які
вчинили
корупційні
або
пов'язані
з
корупцією правопорушення.
У разі, якщо на день подання
пропозиції конкурсних торгів такі
акти законодавства України не
прийняті (не набрали чинності, не
введені
в
дію),
учасник
конкурсних торгів у якості
документа, передбаченого даним
підпунктом, подає у складі
пропозиції конкурсних торгів
довідку (в довільній формі),
скріплену підписом керівника та
завірену
печаткою
Учасника
конкурсних торгів, з посиланням
на те, що до учасника конкурсних
торгів не застосовувалися заходи
юридичного характеру у зв'язку з
вчиненням
корупційного
правопорушення та інформація
про учасника - юридичну особу не
внесено до Єдиного державного
реєстру
осіб,
які
вчинили
корупційні
або
пов'язані
з
корупцією правопорушення.
10.2.1 Довідка в довільній формі 10.2.1 Оригінал

11.

Основні умови договору

12

Умови розрахунків

про наявність антикорупційної документа
програми (або копія наказу чи
іншого
документа
про
затвердження такої програми) та
про призначення уповноваженого з
антикорупційної
програми
учасника конкурсних торгів (у
випадку,
якщо
наявність
антикорупційної
програми
та
уповноваженого з антикорупційної
програми є обов'язковими для
юридичної особи відповідно до
Закону).
Якщо відповідно до закону
наявність
антикорупційної
програми та уповноваженого з
антикорупційної
програми
є
необов’язковим
для
учасника
конкурсних торгів, такий учасник
конкурсних
торгів
замість
зазначених документів подає у
складі пропозиції конкурсних
торгів довідку (в довільній формі),
скріплену підписом керівника та
завірену
печаткою
Учасника
конкурсних торгів, з посиланням
на те, що він, відповідно до закону
(в тому числі відповідно до ст. 62
Закону України «Про запобігання
корупції») не має затвердженої
антикорупційної
програми
та
уповноваженого з антикорупційної
програми.
11.1. Основні умови договору 11.1. Оригінал
(погоджені Учасником).
документа,
скріплений
підписом
керівника
та
завірений
печаткою*
Учасника.
12.1. Лист в довільній формі, що 12.1
Оригінал
учасник конкурсних торгів згоден документа,
на відстрочку платежу від 3-х до 7- скріплений
ми днів з моменту укладення підписом
Договору про закупівлю, але керівника
та
Замовник конкурсних торгів має завірений
право оплатити\оплачувати за печаткою*
надані товари раніше цього строку. Учасника.
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Інші документи:

13.1. Довідка, складена у довільній
формі з обов’язковим зазначенням
назви,
коду
ЄДРПОУ,
місцезнаходження,
поштової
адреси, телефону, факсу (за
наявності), електронної адреси (за
наявності); банківських реквізитів,
відомостей
про
керівництво
(прізвище,
ім’я,
по-батькові,
посада, контактний телефон).
13.2. Якщо учасник є філією
(представництвом)
юридичної
особи, то необхідно представити
надані відповідні повноваження
від юридичної особи та наступні
документи юридичної особи:
- статут (положення, установчий
договір, або інший документ, який
його замінює) у повному обсязі із
змінами (у разі їх наявності);
- наказ про призначення на посаду
особи,
яка
уповноважена
підписувати договір (довіреність
на підписання договору);
- протокол рішення засновників
підприємства
(або
інший
документ) призначення на посаду
керівника.

13.1. Оригінал
документа.

13.2.
Копії
документів

Примітки:
*Ця вимога не стосується учасників конкурсних торгів, які здійснюють
діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи
нотаріально завірених документів, виданих учаснику конкурсних торгів іншими
організаціями (підприємствами, установами).
а) документи, які не передбачені діючим законодавством України (в т.ч.
Господарським кодексом) для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних
осіб, не подаються останніми в складі своєї пропозиції конкурсних торгів.
б) учасники конкурсних торгів – нерезиденти для виконання вимог щодо подання
документів, передбачених додатком 1 документації конкурсних торгів, подають у
складі своєї пропозиції конкурсних торгів документи, передбачені законодавством
країн, де вони зареєстровані.
Документи, які підтверджують статус учасника конкурсних торгів
нерезидента повинні бути легалізовані у встановленому порядку.
в) пропозиція конкурсних торгів може містити будь-які інші документи, які
бажає додати учасник конкурсних торгів.
«г) у випадку, якщо учасники конкурсних торгів розпочали свою господарську
діяльність в 2015 – 2016 роках, на заміну документа про дії у попередніх періодах
учасником конкурсних торгів надається довідка (в довільній формі), скріплена
підписом уповноваженої посадової особи учасника конкурсних торгів та завірена
печаткою* Учасника конкурсних торгів з обгрунтованим поясненням відсутності
документа з переліку документів, зазначених у документації.

ФОРМА №1
ПІБ, посада

1…

Керівники

2……
……

Персонал

№
з/п

Предмет договору
(№ та дата)

Освіта із зазначенням Досвід роботи на
учбового
закладу
та зазначеній
посаді
кваліфікації
(в
разі (років)
наявності)

Найменування
Замовника
(повна адреса замовника,
телефони)

ФОРМА №2
Обсяги поставок
(або специфічні
особливості, що є
схожими з даним
предметом закупівлі)

