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Д о д а т о к  до р ічного план 
Глухівський а гро те хн ічн и й  ін с т и т у т  імені С.А.Ковпа
________________   (найменування замовника - ро;

Предмет закупівлі

Код КЕКВ 
(для 

бюджети 
их 

коштів)

Очікувана
вартість

предмета
закупівлі

Процедур

код за ДК 016:2010 - 20.30.2 - Фарби,лаки, інші, та пов"язана з ними 
продукція( код за ДК 021:2015 - 44800000-8 фарби, лаки, друкарська 
фарба та мастика) 2210 16000,00 без проведення ПРІ
код за ДК 016:2010- 20.41.3 - Мило, засоби мийні та засоби для 
чищення( код за ДК 021:2015 - 33700000-7 засоби особистої гігієни) 2210 1800,00 без проведення прі.
код за ДК 016:2010 - 20.52.1 - Клеї( код за ДК 021:2015 - 24910000-6 - 
Клеї) 2210 400,00 без проведення ПРІ
код за ДК 016:2010 - 22.11.1 - Шини та камери гумові нові( код за ДК 
021:2015 - 34350000-5- шини для транспортних засобів великої та малої 
тонажності) 2210 18000,00 без проведення прі

код за ДК 016:2010 - 22.19.3 - Труби,трубки та шланги з вулканізованої 
гуми( код за ДК 021:2015 - 44160000-9 - магістралі, трубопроводи, 
труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби) 2210 13000,00 без проведення прі
код за ДК 016:2010 - 23.51.1 Цемент( код за ДК 021:2015 - 44100000-1 - 
Конструкційні матеріали та супутні вироби) 2210 38000,00 без проведення прі
код за ДК 016:2010 - 23.52.2 - Гіпс( код за ДК 021:2015 - 44900000 - 9 - 
Будівельний камінь, вапняк, гіпс і сланець) 2210 4000,00 без проведення Пр!

код за ДК 016:2010 - 19.20.2 - Паливо рідинне та газ;оливи мастильні( 
код за ДК 021:2015 - 09100000-0 - Паливо) 2210 198000,00 без проведення прі
код за ДК 016:2010 - 17.23.1 Вироби канцелярські, паперові( код за ДК 
021:2015 - 30190000-7 - Офісне устаткування та приладдя різне) 2210 12000,00 без проведення прі

код за ДК 016:2010 - 25.73.3 -Інструменти ручні інші( код за ДК 021:2015 
- 42650000-7 - Ручні інструменти пневматичні чи моторизовані) 2210 1800,00 без проведення ПРІ
код за ДК 016:2010 - 25.99.1 - Вироби для ванн і кухні металеві( код за 
ДК 021:2015 - 44410000-7 - Вироби для ванної кімнати та кухні) 2210 12000,00 без проведення прі
код за ДК 016:2010 - 27.90.1 - Устаткування електричне інше, його 
частини( код за ДК 021:2015 - 31680000-6 - Електричне обладнання та 
супутні товари до електричного обладнання) 2210 18406,00 без проведення ПРІ
код за ДК 016:2010 - 28.11.4 - Частини двигунів( код за ДК 021:2015 - 
34310000-3 - Двигуни та їх частини) 2210 35000,00 без проведення прі
код за ДК 016:2010 - 28.30.9 - Частини машин і устаткування для с.г.( 
код за ДК 021:2015 - 34900000-6 Транспортне обладнання та запасні 
частини різні) 2210 44000,00 без проведення прі

код за ДК 016:2010 - 28.32.1 - Частини та приладдя до моторних 
трансп.засобів інші( код за ДК 021:2015 - 343300000-9 - Заласні частини 
до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів) 2210 58000,00 без проведення прі
код за ДК 016:2010 - 20.15.7 - Добрива н.в.і.у.( код за ДК 021:2015 - 
24400000-8 - Добрива та сполуки азоту) 2210 36000,00 без проведення прі
код за ДК 016:2010 -14.12.1 - Одяг робочий, чоловічий( код за ДК 
021:2015 - 35113400-3 - Захисний одяг) 2210 6000,00 без проведення ПР!
код за ДК 016:2010 - 25.72.1 - Замки та завіси( код за ДК 021:2015 - 
44500000-5 - Знаряддя, замки, ключі, петлі, кріпильні деталі, ланцюги та 
пружини) 2210 9000,00 без проведення прі

у  закупівель на 2016 р ік
на Сумського наиіонального аграрного у н ів е р с и те ту
зпорядника державних коштів) ______________________

а закупівлі

Очікуваний
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітка

зцедури закупівлі

зцедури закупівлі

зцедури закупівлі

зцедури закупівлі

зцедури закупівлі

зцедури закупівлі

зцедури закупівлі

зцедури закупівлі

зцедури закупівлі

зцедури закупівлі

зцедури закупівлі

зцедури закупівлі

зцедури закупівлі

зцедури закупівлі

зцедури закупівлі

зцедури закупівлі

зцедури закупівлі

зцедури закупівлі



код за ДК 016:20|10 - 32.91.1 - Мітли та щітки( код за ДК 021:2015- 
39224000-8 - Мітли, щітки та інше господарське прилад, ця) 2210 8000,00 без проведення процедури закупівлі
код за ДК 016:2010 -17.12.7 - Папір і картон оброблені( код за ДК 
021:2015 - 30197600-2 - Оброблені папір і картон) 2210 12000,00 без проведення процедури закупівлі
Всього по 2210 541406,00
код за Д К016:20(і0- 21.20.1 - Ліки( код за ДК 021:2015 - 33600000-6- 
Фармацевтична (продукція) 2220 1000,00 без проведення процедури закупівлі
Всього по 2220 1000,00
код за ДК 016:20|10 -10.20.2 - Риба оброблена чи закон* сервована( код 
за ДК 021:2015 -| 03311000-2 - Риба) 2230 800,00 без проведення процедури закупівлі
код за ДК 016:20І10 -10.42,1 - Маргарин і подібні харчов ,і жири( код за ДК 
021:2015 - 15431000-8 - Маргарин та подібні продукти) 2230 3000,00 без проведення процедури закупівлі
код за ДК 016:20-10 - 10.39ю1 - Продукти та овочі, обро£ ілені та 
законсервовані,крім картоплі( код за ДК 021:2015 - 1532 ЮООО-О - 
Оброблені фрукти та овочі) 2230 2000,00 без проведення процедури закупівлі
код за ДК 016:20Н 0 -10.41.5 - Олії рафіновані( код за ДІ < 021:2015 - 
15400000-2 - Олі!і та тваринні і рослинні жириї 2230 4000,00 без проведення процедури закупівлі
код за ДК 016:20 
Дріжджі)

Н О -10.89.1 -Дріжджі( код за ДК 021:20 15- 15898000-9 -
2230 1500,00 без проведення процедури закупівлі

код за ДК 016:2010 - 01.23.1 - Плоди цитрусових культу! і>( код за ДК 
021:2015 - 03222,-000 - 3 - Фрукти і горіхи) 2230 1000,00 без проведення процедури закупівлі
код за ДК 016:20І10 -10.61.2 -Борошно зернових та ово1 певих культур; 
їхні суміші( код з$ ДК 021:2015 - 15612100-2 - Борошно і пшеничне) 2230 3000,00 без проведення процедури закупівлі
код за ДК 016:2010 - 10.52,1 - Морозиво та інший харчої вий лід( код за 
ДК 021:2015 - 15^55000-3 - Морозиво та подібна продук ція) 2230 1000,00 без проведення процедури закупівлі
код за ДК 016:20 
021:2015-03142

10 - 01.47.2 - Яйця в шкаралупі свіжі( к< >д за ДК 
500-3 - Яйця) 2230 2000,00 без проведення процедури закупівлі

код за ДК 016:20(10- 10.61.3 - Крупи( код за ДК 021:2012 і - 15613000-8- 
Продукція із зерна зернових культур) 2230 1000,00 без проведення процедури закупівлі
код за ДК 016:20(10-10.81,1 - Цукор( КОД за ДК 021:201* >- 15830000-5- 
Цукор і супутня продукція) 2230 4000,00 без проведення процедури закупівлі
код за ДК 016:20 
021:2015 - 15870

10 -10.84,1 - Оцет;соуси; суміші припрг дв( код за ДК 
000-7 - Запрвки та приправи) 2230 3000,00 без проведення процедури закупівлі

код за ДК 016:20 
за ДК 021:2015-

10 -10.51,1 - Молоко та вершки рідинні і оброблені( код 
15500000-3 Молочні продукти) 2230 5000,00 без проведення процедури закупівлі

код за ДК 016:20]і 0 -10.32,1 - Соки фруктові та овочеві( код за ДК 
021:2015 - 15320(000-7 - Фруктові та овочеві соки) 2230 5000,00 без проведення процедури закупівлі
код за ДК 016:20(10 - 11.07,1 - Води мінеральні та безал когольні напої( 
код за ДК 021:20(15 - 15980000-1 - Безалкогольні напої) 2230 4000,00 без проведення процедури закупівлі
код за ДК 016:20'(І 0 -10.72,1 - Вироби хлібобулочні,зних (еиої вологості та 
кондитерські,борошняні тривалого зберігання( код за Ді К 021:2015 - 
15810000-9 - Хлібопродукти, свіжовипачені хлібобулочн і та кондитерські 
вироби) 2230 12000,00 без проведення процедури закупівлі

код за ДК 016:20(10 -10.73,1 - Макарони,локшина, куску! ;  і подібні 
борошняні виро4и( код за ДК 021:2015 - 15850000-1 - М акаронні вироби) 2230 600,00 без проведення процедури закупівлі
код за ДК 016:2010 - 10.82,2 - Шоколад і цукрові кондит« зрські вироби( 
код за ДК 021:20(15 - 15840000-8 - Какао; шоколад та цу крові 
кондитерські вироби) 2230 11100,00 без проведення процедури закупівлі
код за ДК 016:20(10 -10.11.1 - М"ясо( код за ДК 021:201.* > - 15100000-9 - 
Продукція тваринництва, м"ясо та м'ясопродукти) 2230 16000,00 без проведення процедури закупівлі
код за ДК 016:20(10 - 10.83,1 - Кава та чай( код за ДК 02 >1:2015- 
15860000-4 - Кайа, чай та супутня продукція) 2230 2500,00 без проведення процедури закупівлі
Компенсаційні виплати дітям сиротам на продукти харч ування 2230 169300,00 без проведення процедури закупівлі Пост.КМУ 226 від 05.04.94
Всього по 2230 251800,00
код за ДК 016:2о(і 0 - 71.12.1 - Послуги інженерні( код за ДК021:2015- 
71340000-3 - Комплексні інженерні послуги) 2240 3400,00 без проведення процедури закупівлі



код за ДК 016:2010 - 33.13.1 - Ремонтування та техобсл.електронного й 
оптичного устаткування( код за ДК 021:2015 - 50000000-5 -  Послуги з 
ремонту і технічного обслуговування) 2240 3000,00 без проведення процедури закупівлі
код за ДК 016:2010 - 64.11.1 - Послуги центрального банку( код за ДК 
021:2015 -66111000-1 - Послуги центральних банків) 2240 5000,00 без проведення процедури закупівлі
код за ДК 016:2010 - 61.10.3 - Послуги щодо передавання даних 
мережами проводового зв"язку( код за ДК 021:2015 - 72000000-5 -  

Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка 
програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з 
підтримки) 2240 9600,00 без проведення процедури закупівлі
код за ДК 016:2010 -  81.29.1 - 1 Іослуги щодо очищування (санстанціях 
код за ДК 021:2015 - 90900000-6 -  Послуги з прибирання та санітарно- 
гігієнічні послуги) 2240 3000,00 без проведення процедури закупівлі
Всього по 2240 24000,00
кед за ДК 016:2010 -  84.24.1 -  Послуги у бюджетно-фінансовій і 
податковій сферах( код за ДК 021:2015 - 79220000-2 - Податкові 
послуги) 2800 5000,00 без проведення процедури закупівлі
Всього  по 2800 5000,00 І

код за ДК 016:2010 - 36.00.2 - Обробляння та постачання води 
трубопроводами( код за ДК 021:2015 - 65100000-4 - Послуги з розподілу 
води та супутні послуги) 2272 9900,00 без проведення процедури закупівлі
код за ДК 016:2010 - 37.00.1 - Послуги каналізаційну код за ДК 021:2015 - 
90400000-1 - Послуги у сфері водовідведення) 2272 22700,00 без проведення процедури закупівлі
В сього по 2272 32600,00
код за ДК 016:2010 - 35.11.1 - Енергія електрична( код за ДК 021:2015 - 
09310000 - Електрична енергія) 2273 183808,00 без проведення процедури закупівлі
Всього  по 2273 183808,00

код за ДК 016:2010 - 06.20.1 - Газ природний, скраплений або в 
газоподібному стані( код за ДК 021:2015 - 09123000-7 - Природний газ) 2274 46770,00 без проведення процедури закупівлі
В сього  по 2274 46770,00
код за ДК 016:2010 - 02.20.1 - Деревина необроблена( код за ДК 2275 199200,00 без проведення процедури закупівлі
Всього  по 2275 .......... 199200,00

Затвердж ений  рішенням к о м іт е т у  з конкурсних т о р г ії  

Голова комітету з конкурсних торгів

Секретар комітету з конкурсних торгів

О.П .М ан^рик

В.П.ЛитвИненко



 

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ  на 2016 рік 
Глухівського агротехнічного інституту імені С.А.Ковпака  Сумського національного аграрного університету,    

   ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 26378233 

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів) 

Очікувана вартість предмета 

закупівлі 
Процедура закупівлі 

Орієнтовний початок 

проведення процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Код за ДК 016:2010 – 35.11.1 – 

Енергія електрична (код за ДК 

021:2015 – 09310000 – 

Електрична енергія) – 2 лоти: 

лот 1 – енергія електрична для 

потреб гуртожитків; лот 2 – 

енергія електрична для потреб 

навчальних корпусів та інших 

2273 

723777(сімсот двадцять три тисячі 

сімсот сімдесят сім )грн.: лот 1- 

247411(двісті сорок сім тисяч 

чотириста одинадцять) грн., лот 2 – 

476366(чотириста сімдесят шість тисяч 

триста шістдесят шість) грн. 

Переговорна 

процедура закупівлі 
лютий 2016 року - 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 09 лютого  2016 року № 2. 
 

              Голова комітету з конкурсних торгів 

М.П. 
         _______________ 
                      (підпис)    

 

О.П.Мандрик       

       

            Секретар комітету з конкурсних торгів       _______________ 
                      (підпис)    

В.Литвиненко 

 



ПОВІДОМЛЕННЯ 

про акцепт пропозиції  

за результатами застосування переговорної процедури закупівлі  

 

1. Замовник(генеральний замовник):  

1.1. Найменування: Глухівський агротехнічний інститут імені С.А.Ковпака 

Сумського національного аграрного університету. 
1.2. Код за ЄДРПОУ: 26378233   

       1.3. Місцезнаходження: вул. Терещенків, 36, м.Глухів, Сумська область, 41400 

       2. Предмет закупівлі:  

      2.1. Найменування предмета закупівлі: код за ДК 016:2010 - 35.11.1-Енергія 

електрична (код за ДК 021:2015 – 09310000-5 – Електрична енергія). 
      2.2. Кількість  товарів  або обсяг виконання робіт чи надання послуг:  

Лот 1 Електрична енергія для потреб гуртожитків 390,5 тис.кВт/год 

Лот 2 Електрична енергія для потреб навчальних 

корпусів та інших 

208,02 тис.кВт/год 

      2.3. Місце поставки товарів, виконання  робіт чи надання послуг: вул. Терещенків, 36, 

м.Глухів, Сумська область, 41400 

      2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: березень – грудень 

2016 року. 
       3. Процедура закупівлі: переговорна процедура закупівлі. 

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі 

розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу  з питань закупівель: 17.02.2016 р., 

№044880, ВДЗ №32. 

5. Учасник-переможець (учасники-переможці):   

5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: публічне акціонерне товариство 

«Сумиобленерго». 

5.2. Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків: 

23293513. 

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної 

особи), телефон, телефакс: вул.Д.Коротченка,7, м.Суми, 40035,телефон (05444)2-26-25. 

6. Ціна акцептованої пропозиції(пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, 

пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі ):  

Лот 1 Електрична енергія для потреб 

гуртожитків 

247411 (двісті сорок сім тисяч 

чотириста одинадцять) грн 00 коп. 

з урахуванням ПДВ  

Лот 2 Електрична енергія для потреб 

навчальних корпусів та інших 

476366 (чотириста сімдесят шість 

тисяч триста шістдесят шість) грн 

00 коп. з урахуванням ПДВ 

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції(пропозицій) конкурсних торгів 

(цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури 

закупівлі ):  19.02.2016 р. 

8. Строк, протягом якого має бути  укладений договір про закупівлю(рамкову угоду): 

відповідно до частини третьої ст.39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» не раніше 

ніж через 5 днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу 

повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної 

процедури закупівлі. 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                      О.П.Мандрик 



ЗВІТ 

про результати проведення переговорної процедури закупівлі  

№ 1 від 04.03.2016 року                                                                   
1. Замовник:  

1.1. Найменування: Глухівський агротехнічний інститут імені С.А.Ковпака Сумського 

національного аграрного університету. 
1.2. Код за ЄДРПОУ: 26378233.   

     1.3. Місцезнаходження: вул. Терещенків, 36, м.Глухів, Сумська область, 41400. 

     1.4.Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, 

по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського 

телефонного зв'язку, електронна адреса): Литвиненко Віра Петрівна, провідний економіст, вул. 

Терещенків, 36,м.Глухів, Сумська область, 41400; тел. (05444)2-52-54, факс (05444)2-52-54, 

електронна адреса: vera_litv@ukr.net 

2. Предмет закупівлі:  

    2.1. Найменування: код за ДК 016:2010 - 35.11.1-Енергія електрична(код за ДК 021:2015 – 

09310000-5 – Електрична енергія) 

    2.2. Кількість  товару або обсяг виконання  робіт чи надання послуг: 

Лот 1 Електрична енергія для потреб гуртожитків 390,5 тис.кВт/год 

Лот 2 Електрична енергія для потреб навчальних 

корпусів та інших 

208,02 тис.кВт/год 

    2.3. Місце поставки товарів, виконання  робіт чи надання послуг: вул. Терещенків, 36, 

м.Глухів, Сумська область, 41400. 

   2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: березень – грудень 2016 року 

3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі:  

   3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про 

застосування переговорної процедури закупівлі: www.gatisnau.sumy.ua. 
   3.2.  Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, 

розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 17.02.2016 р., №044880, 

ВДЗ № 32. 

   3.3.  Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, 

розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 17.02.2016 р., 

№044880/1, ВДЗ № 32. 

   3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами 

застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого 

органу з питань закупівель: 24.02.2016 р. , №052564, ВДЗ 37. 

    3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури 

закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 03.03.2016 р., 

№065285, ВДЗ 43 . 

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі:09.02.2016 р.  

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце):  11.02.2016 р. о  10-00;  

Глухівський агротехнічний інститут імені С.А.Ковпака Сумського НАУ,  вул.Терещенків, 

36, м.Глухів,Сумська обл., 41400. 

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):  

Лот 1 Електрична енергія для 

потреб гуртожитків 

247411  
(цифрами) 

(двісті сорок сім тисяч чотириста одинадцять) 
(словами) 

грн 00 коп. з урахуванням ПДВ  

Лот 2 Електрична енергія для 

потреб навчальних 

корпусів та інших 

476366 
(цифрами) 

 (чотириста сімдесят шість тисяч триста 
(словами) 

 шістдесят шість) грн 00 коп. з урахуванням ПДВ 
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.  

   7.1. Найменування/ прізвище, ім’я, по батькові: публічне акціонерне товариство 

«Сумиобленерго». 

    7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 23293513.  

http://www.gatisnau.sumy.ua/
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    7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: вул.Д.Коротченка,7, м.Суми, 40035 (05444)2-26-25. 

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 01.03.2015 

р.,  723777,00 грн (сімсот двадцять три тисячі сімсот сімдесят сім грн 00 коп) з урахуванням ПДВ, 

в т.ч.: 

Лот 1 Електрична енергія для потреб 

гуртожитків 

247411 (двісті сорок сім тисяч 

чотириста одинадцять) грн 00 коп. 

з урахуванням ПДВ  

Лот 2 Електрична енергія для потреб 

навчальних корпусів та інших 

476366 (чотириста сімдесят шість 

тисяч триста шістдесят шість) грн 

00 коп. з урахуванням ПДВ 

 

9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі: ---------------- 

10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством 

вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника  кваліфікаційним критеріям 

відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель»: Учасником 

інформація не надавалась відповідно пп.2 п.3  статті 16 Закону. 

11. Інша інформація: відповідно до підпункту 2 п.2 ст.39 Закону України про здійснення 

державних закупівель” застосовується переговорна процедура закупівлі . 
12. Склад  комітету з конкурсних торгів: 

1. Мандрик      О.П.     –    юрисконсульт, голова комісії  з конкурсних торгів      ; 

2. Станицька   Л.Г.     –              завідуюча відділенням, заступник голови            ; 

3. Литвиненко В.П.     –             провідний економіст, секретар комісії                  ; 

4. Горох             Н.В.    –                        заступник директора, член комісії              ; 

5. Бакликова   О.М.    -     старший інспектор  ВК, член комісії                      . 
(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів) 

 

 

Голова комісії з конкурсних торгів                                                      О.П.Мандрик 

 



ІНФОРМАЦІЯ 

про результати проведення переговорної процедури закупівлі  

 

1. Замовник:  

1.1. Найменування: Глухівський агротехнічний інститут імені С.А.Ковпака Сумського 

національного аграрного університету 
1.2. Код за ЄДРПОУ: 26378233   

1.3. Місцезнаходження: вул. Терещенків, 36, м.Глухів, Сумська область ,41400  

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету. 

3. Інформація про предмет закупівлі:  

 3.1. Найменування предмета закупівлі: код за ДК 016:2010 - 35.11.1 -  Енергія електрична (код 

за ДК 021 – 2015 – 09310000 – 5 – Електрична енергія).  
 3.2. Кількість  товарів або обсяг  виконання робіт чи надання послуг:  

Лот 1 Електрична енергія для потреб гуртожитків 390,5 тис.кВт/год 

Лот 2 Електрична енергія для потреб навчальних 

корпусів та інших 

208,02 тис.кВт/год 

 3.3. Місце поставки товарів, виконання  робіт чи надання послуг: вул. Терещенків, 36, м.Глухів, 

Сумська область ,41400  
 3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: березень-грудень 2016 року. 

4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі:  

4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію про застосування 

переговорної процедури закупівлі: www.gatisnau.sumy.ua 
4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної  процедури закупівлі , 

розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань  закупівель: 17.02.2016 р., №044880, 

ВДЗ №32. 

4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, 

розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 17.02.2016 р., 

№044880/1. 

4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення  про акцепт пропозиції за результатами 

застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого 

органу з питань закупівель: 24.02.2016 року, №052564, ВДЗ 37 .   

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 09.02.2016 р.  

6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі:   

6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: публічне акціонерне товариство 

«Сумибленерго». 

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 23293513. 

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, 

телефакс: вул.Д.Коротченка,7, м.Суми, 40035, телефон (05444)2-26-25. 

7. Результат проведення процедури закупівлі: 

7.1. Дата акцепту  пропозиції: 19.02.2016 року. 

7.2. Дата укладення договору про закупівлю: 01.03.2016 року. 

7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 723777,00 грн (сімсот двадцять три тисячі сімсот 

сімдесят сім  грн 00 коп) з урахуванням ПДВ, в т.ч.: 

Лот 1 Електрична енергія для потреб 

гуртожитків 

247411 (двісті сорок сім тисяч 

чотириста одинадцять) грн 00 коп. 

з урахуванням ПДВ  

Лот 2 Електрична енергія для потреб 

навчальних корпусів та інших 

476366 (чотириста сімдесят шість 

тисяч триста шістдесят шість) грн 

00 коп. з урахуванням ПДВ 

 

7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): ---------- 

8.  Відміна процедури закупівлі:  

8.1. Дата прийняття рішення: ---------------. 

8.2. Підстава: ---------------- . 

 

 

Голова комісії  з конкурсних торгів                                         О.П.Мандрик 



 

ІНФОРМАЦІЯ 

про застосування переговорної процедури закупівлі  
 

1. Замовник: 

1.1. Найменування: Глухівський агротехнічний інститут імені С.А.Ковпака Сумського 

національного аграрного університету. 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 26378233. 

1.3. Місцезнаходження: вул. Терещенків, 36 , м.Глухів, Сумська область, 41400. 

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35211033014173; 35226233014173 

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по 

батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського 

телефонного зв’язку, електронна адреса):Литвиненко Віра Петрівна, провідний економіст, вул. 

Терещенків, 36, м.Глухів, Сумська область, 41400, (05444)2-52-54, vera_litv@ukr.net). 

2.  Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 

723777(сімсот двадцять три тисячі сімсот сімдесят сім) грн 00 коп. 

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю:  

www.gatisnau.sumy.ua 

4. Інформація про предмет закупівлі: 

4.1. Найменування предмета закупівлі: код за ДК 016:2010 - 35.11.1 -Енергія електрична (код за 

ДК 021:2015 – 093100000 – Електрична енергія) 

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання  робіт чи надання  послуг:  

Лот 1 Електрична енергія для потреб гуртожитків 390,5 тис.кВт/год 

Лот 2 Електрична енергія для потреб навчальних 

корпусів та інших 

208,02 тис.кВт/год 

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул. Терещенків, 36 , м.Глухів, 

Сумська область, 41400. 

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: березень - грудень 2016  року . 

5. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони 

учасника(учасників), з яким(якими) проведено переговори: Публічне акціонерне товариство 

«Сумиобленерго», 40035, м.Суми, вул.Д.Коротченко,7, телефон (05444) 2-26-25. 

6. Інформація про ціну пропозиції:  

Лот 1 Електрична енергія для потреб 

гуртожитків 

247411 (двісті сорок сім тисяч 

чотириста одинадцять) грн 00 коп. 

Лот 2 Електрична енергія для потреб 

навчальних корпусів та інших 

476366 (чотириста сімдесят шість тисяч 

триста шістдесят шість) грн 00 коп. 

 

7. Умова застосування переговорної процедури: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних 

причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з 

одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи (п. 2 ч. 2 ст. 39 Закону України «Про 

здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VIІ зі змінами та доповненнями) 

8. Додаткова інформація. 
 

Голова комітету  

з конкурсних торгів        О.П.Мандрик 



ОБҐРУНТУВАННЯ 

застосування переговорної процедури закупівлі 
1. Замовник: 

1.1. Найменування: Глухівський агротехнічний інститут імені С.А.Ковпака Сумського національного 

аграрного університету. 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 26378233. 

1.3. Місцезнаходження: вул. Терещенків,36,  м. Глухів, Сумська область , 41400. 

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада 

та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна 

адреса): Литвиненко Віра Петрівна, провідний економіст, вул. Терещенків,36,  м. Глухів, Сумська область , 

41400, тел. (05444)2-52-54, vera_litv@ukr.net. 

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної 

процедури закупівлі: «12» лютого 2016 р. 

2. Інформація про предмет закупівлі:  

2.1. Найменування предмета закупівлі. код за ДК 016:2010 - 35.11.1 -Енергія електрична (код за ДК 021:2015 

– 093100000 – Електрична енергія) 

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання  послуг:  

Лот 1 Електрична енергія для потреб гуртожитків 390,5 тис.кВт/год 

Лот 2 Електрична енергія для потреб навчальних корпусів та 

інших 

208,02 тис.кВт/год 

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул. Терещенків,36,  м. Глухів, Сумська 

область , 41400. 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи  надання послуг: березень - грудень 2016 року. 

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі: 

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: Публічне 

акціонерне товариство «Сумиобленерго». 

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 23293513. 

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: 

40035, м. Суми, вул. Д.Коротченко,7, телефон (05444) 2-26-25. 

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі : відсутність конкуренції (у тому числі з 

технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено 

лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи (п. 2 ч. 2 ст. 39 Закону України 

«Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VIІ зі змінами та доповненнями) 

5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури 

закупівлі: Згідно зі зведеним переліком суб’єктів природних монополій, який розміщений на офіційному сайті 

Антимонопольного комітету України станом на 22.01.2016 року  єдиним суб’єктом господарювання, що 

здійснює послуги з  постачання, передачі та розподілу електричної енергії в Сумській області є Публічне 

акціонерне товариство «Сумиобленерго»,що діє за умовами та правилами ліцензії на постачання електроенергії 

за регульованим тарифом, а також ліцензії з передачі електричної енергії. 

На підставі вищезазначеного, Глухівському агротехнічному інституту імені С.А.Ковпака  

Сумського національного аграрного університету необхідно укласти договір з Публічним акціонерним 

товариством «Сумобленерго» на поставку електричної енергії : 

Лот 1 Електрична енергія для потреб гуртожитків 247411 (двісті сорок сім тисяч чотириста 

одинадцять) грн 00 коп. 

Лот 2 Електрична енергія для потреб навчальних 

корпусів та інших 

476366 (чотириста сімдесят шість тисяч 

триста шістдесят шість) грн 00 коп. 

7. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі:  

 - Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. №1197-VII зі змінами та 

доповненнями; 

- Розпорядження Антимонопольного комітету від 28.11.2012 року №874-р «Про затвердження Порядку 

складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій»; 

- зведений перелік суб’єктів природних монополій, який розміщено на офіційному сайті Антимонопольного 

комітету України станом на 22.01.2016 року(www.amc.gov.ua). 

. 

 

Голова комітету з конкурсних торгів       О.П.Мандрик 





Предмет закупівлі

Код КЕКВ 

(для 

бюджетн

их 

коштів)

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі

Процедура закупівлі

Очікуваний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітка

2210 52000,00 без проведення процедури закупівлі

2210 6500,00 без проведення процедури закупівлі

2210 7600,00 без проведення процедури закупівлі

2210 22000,00 без проведення процедури закупівлі

2210 9000,00 без проведення процедури закупівлі

2210 4000,00 без проведення процедури закупівлі

2210 2500,00 без проведення процедури закупівлі

2210 8000,00 без проведення процедури закупівлі

2210 10000,00 без проведення процедури закупівлі

2210 18000,00 без проведення процедури закупівлі

2210 12000,00 без проведення процедури закупівлі

2210 58000,00 без проведення процедури закупівлі

2210 2000,00 без проведення процедури закупівлі

2210 4000,00 без проведення процедури закупівлі

2210 8000,00 без проведення процедури закупівлі

2210 12000,00 без проведення процедури закупівлі

2210 10000,00 без проведення процедури закупівлі

код за ДК 016:2010 - 22.11.1 - Шини та камери гумові нові( код за ДК 

021:2015 - 34350000-5- шини для транспортних засобів великої та малої 

тонажності)

код за ДК 016:2010 - 22.19.3 - Труби,трубки та шланги з вулканізованої 

гуми( код за ДК 021:2015 - 44160000-9 -  магістралі, трубопроводи, 

труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби)

код за ДК 016:2010 - 23.51.1 Цемент( код за ДК 021:2015 - 44100000-1 -  

Конструкційні матеріали та супутні вироби)

код за ДК 016:2010 - 23.52.2 - Гіпс( код за ДК 021:2015 - 44900000 - 9 - 

Будівельний камінь, вапняк, гіпс і сланець)

код за ДК 016:2010 - 22.21.4 - Пластини ,листи, плівка, фольга і стрічки з 

пластмас інші(код за ДК 021:2015 - 44170000-2 - Плити, листи, стрічки 

та фольга, пов"язані з конструкційними матеріалами)

код за ДК 016:2010 - 22.22.1 - Тара пластмасова(код за ДК 021:2015 - 

39221200-9 -  Столовий посуд)

код за ДК 016:2010 - 22.23.1 - Вироби пластмасові для 

будівництва;лінолеум і покриви  на підлогу, тверді, не пластикові ( код 

за ДК 021:2015 - 44100000-1 -Конструкційні матеріали та супутні вироби)

код за ДК 016:2010 - 23.20.1 - Вироби вогнетривкі( код за ДК 021:2015 - 

44100000-1 - Конструкційні матеріали та супутні товари)

Додаток до річного плану  закупівель  на 2016 рік

Глухівський агротехнічний інститут імені С.А.Ковпака Сумського національного аграрного університету

(найменування замовника - розпорядника державних коштів)

код за ДК 016:2010 - 20.30.2  - Фарби,лаки, інші, та пов"язана з ними 

продукція( код за ДК 021:2015 - 44800000-8 фарби, лаки, друкарська 

фарба та мастика)

код за ДК 016:2010- 20.41.3 - Мило, засоби мийні та засоби для 

чищення( код за ДК 021:2015 - 33700000-7 засоби особистої гігієни)

код за ДК 016:2010 - 20.52.1 - Клеї( код за ДК 021:2015 - 24910000-6 - 

Клеї)

код за ДК 016:2010 - 23.31.1 - Плитка та плити керамічні( код за ДК 

021:2015 - Конструкційні матеріали та супутні товари)

код за ДК 016:2010 - 23.42.1 - Вироби санітарно-технічні керамічні( код 

за ДК 021:2015 - 44410000-7 - Вироби для ванної кімнати та кухні)

код за ДК 016:2010 - 23.52.1 - Вапно негашене, гашене та 

гідравлічне(код за ДК 021:2015 - 44900000-9 -Будівельний камінь, 

вапняк, гіпс і сланець))

код за ДК 016:2010 - 23.62.1 - Вироби з гіпсу для будівництва( код за ДК 

021:2015 - 44170000-2 - Плити, листи,стрічки та фольга, пов"язані з 

конструкційними матеріалами)

код за ДК 016:2010 - 24.10.2 - Сталь нерафінована( код за ДК 021:2015 - 

44112120 - 5 - Профільний прокат)

код за ДК 016:2010 - Прокат плоский зі сталі( код за ДК 021:2015 - 

44112120 - 5 - Профільний прокат)



2210 21000,00 без проведення процедури закупівлі

2210 4000,00 без проведення процедури закупівлі

2210 198000,00 без проведення процедури закупівлі

2210 12000,00 без проведення процедури закупівлі

2210 14280,00 без проведення процедури закупівлі

2210 14000,00 без проведення процедури закупівлі

2210 5600,00 без проведення процедури закупівлі

2210 4000,00 без проведення процедури закупівлі

2210 8800,00 без проведення процедури закупівлі

2210 3600,00 без проведення процедури закупівлі

2210 9000,00 без проведення процедури закупівлі

2210 7800,00 без проведення процедури закупівлі

2210 18000,00 без проведення процедури закупівлі

2210 32400,00 без проведення процедури закупівлі

2210 6000,00 без проведення процедури закупівлі

2210 14000,00 без проведення процедури закупівлі

2210 34000,00 без проведення процедури закупівлі

2210 58000,00 без проведення процедури закупівлі

2210 20000,00 без проведення процедури закупівлі

2210 36000,00 без проведення процедури закупівлі

2210 21000,00 без проведення процедури закупівлі

2210 6000,00 без проведення процедури закупівлі

2210 5000,00 без проведення процедури закупівлі

код за ДК 016:2010 - 01.19.2 - Квіти зрізані та бутони квітів; насіння 

квітів( код за ДК 021:2015 - 03111000-2 - Насіння)

код за ДК 016:2010 - 28.30.9 - Частини машин і устаткування для с.г.( 

код за ДК 021:2015 - 34900000-6 - Транспортне обладнання та запасні 

частини різні)

код за ДК 016:2010 - 28.32.1 - Частини та приладдя до моторних 

трансп.засобів інші( код за ДК 021:2015 - 343300000-9 - Запасні частини 

до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів)

код за ДК 016:2010 - 20.15.7 - Добрива н.в.і.у.( код за ДК 021:2015 - 

24400000-8 - Добрива та сполуки азоту)

код за ДК 016:2010 - 14.12.1 - Одяг робочий, чоловічий( код за ДК 

021:2015 - 35113400-3 - Захисний одяг)

код за ДК 016:2010 - 19.20.2 - Паливо рідинне та газ;оливи мастильні( 

код за ДК 021:2015 - 09100000-0 - Паливо)

код за ДК 016:2010 - 17.23.1 Вироби канцелярські, паперові( код за ДК 

021:2015 - 30190000-7 - Офісне устаткування та приладдя різне)

код за ДК 016:2010 - 24.20.1 - Труби,трубки, порожнисті профілі, 

безшовні зі сталі( код за ДК 021:2015 - 44140000-3 - Продукція, 

пов"язана з конструкційними матеріалами)

код за ДК 016:2010 - 24.33.2 - Листи ребристі з нелегованої сталі( код за 

ДК 021:2015 - 44112120 - 5 - Профільний прокат)

код за ДК 016:2010 - 13.92.1 - Вироби текстильні, готові для домашнього 

господарства(код за ДК 021:2015 - 39510000-0 - Вироби домашнього 

текстилю)

код за ДК 016:2010 - 16.21.2 - Шпон, листи до клеєної фанери, деревина 

пресована( код за ДК 021:2015 - 44170000-2 - Плити, листи, стрічка та 

фольга, пов"язані з конструкційними матеріалами)

код за ДК 016:2010 - Вироби з деревини інші(код за ДК 021:2010 - 

03419100-1 - Вироби з лісоматеріалів)

код за ДК 016:2010 - 23.91.1 - Вироби абразивні(код за ДК 021:2015 - 

14811000-2 - Абразивні вироби)

код за ДК 016:2010 - 25.73.1 - Інструменти ручні для використання в 

с.г.,садівництві( код за ДК 021:2015 - 44510000-8 - Знаряддя)

код за ДК 016:2010 - 25.93.1 - Вироби з дроту, ланцюги та пружини( код 

за ДК 021:2015 - 44310000-6 - Вироби з дроту)

код за ДК 016:2010 - 26.20.1 - Машини обчислювальні, частини та 

приладдя до них( код за ДК 021:2015 - 30200000-1 - комп"ютерне 

обладнання та приладдя)

код за ДК 016:2010 - 29.32.1 - Елементи первинні, первинні батареї та 

частини до них( код за ДК 021:2015 - 31440000-2 - Акумуляторні батареї)

код за ДК 016:2010 - 20.20.1 - Пестициди та інші агрохімічні продукти( 

код за ДК 021:2015 - 24451000 - 0 - Пестициди)

код за ДК 016:2010 - 58.14.1 - Журнали та періодичні видання друковані( 

код за ДК 021:2015 - 22200000-2 - Газети, періодичні, спеціалізовані та 

інші періодичні видання і журнали)

код за ДК 016:2010 -  25.73.3 -Інструменти ручні інші( код за ДК 021:2015 

- 42650000-7 - Ручні інструменти пневматичні чи моторизовані)

код за ДК 016:2010 - 25.99.1 - Вироби для ванн і кухні металеві( код за 

ДК 021:2015 - 44410000-7 - Вироби для ванної кімнати та кухні)

код за ДК 016:2010 - 27.90.1 - Устаткування електричне інше, його 

частини( код за ДК 021:2015 - 31680000-6 - Електричне обладнання та 

супутні товари до електричного обладнання)

код за ДК 016:2010 - 28.11.4 - Частини двигунів( код за ДК 021:2015 - 

34300000-0 - Частини та приладдя до транспортних засобів та їх 

двигунів)



2210 2400,00 без проведення процедури закупівлі

2210 9000,00 без проведення процедури закупівлі

2210 8000,00 без проведення процедури закупівлі

2210 8700,00 без проведення процедури закупівлі

2210 4400,00 без проведення процедури закупівлі

2210 12000,00 без проведення процедури закупівлі

2210 5515,00 без проведення процедури закупівлі

Всього по 2210 848095,00

2220 4000,00 без проведення процедури закупівлі

Всього по 2220 4000,00

2230 4000,00 без проведення процедури закупівлі

2230 22000,00 без проведення процедури закупівлі

2230 14000,00 без проведення процедури закупівлі

2230 32000,00 без проведення процедури закупівлі

2230 12000,00 без проведення процедури закупівлі

2230 3000,00 без проведення процедури закупівлі

2230 48000,00 без проведення процедури закупівлі

2230 14000,00 без проведення процедури закупівлі

2230 16000,00 без проведення процедури закупівлі

2230 16000,00 без проведення процедури закупівлі

2230 38000,00 без проведення процедури закупівлі

2230 29300,00 без проведення процедури закупівлі

2230 60000,00 без проведення процедури закупівлі

2230 51000,00 без проведення процедури закупівлі

2230 48000,00 без проведення процедури закупівлі

2230 56000,00 без проведення процедури закупівлі

2230 26000,00 без проведення процедури закупівлі

код за ДК 016:2010 - 11.07.1 - Води мінеральні та безалкогольні напої( 

код за ДК 021:2015 - 15980000-1 - Безалкогольні напої)

код за ДК 016:2010 - 10.72.1 - Вироби хлібобулочні,зниженої вологості та 

кондитерські,борошняні тривалого зберігання( код за ДК 021:2015 - 

15810000-9 - Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські 

вироби)

код за ДК 016:2010 - 10.73.1 - Макарони,локшина, кускус і подібні 

борошняні вироби( код за ДК 021:2015 - 15850000-1 - Макаронні вироби)

код за ДК 016:2010 - 10.61.3 - Крупи( код за ДК 021:2015 - 15613000-8 - 

Продукція із зерна зернових культур)

код за ДК 016:2010 - 10.81.1 - Цукор( код за ДК 021:2015 - 15830000-5 - 

Цукор і супутня продукція)

код за ДК 016:2010 - 10.84.1 - Оцет;соуси; суміші приправ( код за ДК 

021:2015 - 15870000-7 - Запрвки та приправи)

код за ДК 016:2010 - 10.51.1 - Молоко та вершки рідинні оброблені( код 

за ДК 021:2015 - 15500000-3 Молочні продукти)

код за ДК 016:2010 - 10.32.1 - Соки фруктові та овочеві( код за ДК 

021:2015 - 15320000-7 - Фруктові та овочеві соки)

код за ДК 016:2010 - 10.41.5 - Олії рафіновані( код за ДК 021:2015 - 

15400000-2 - Олії та тваринні і рослинні жири)

код за ДК 016:2010 - 10.89.1 - Дріжджі( код за ДК 021:2015 - 15898000-9 - 

Дріжджі)
код за ДК 016:2010 - 01.23.1 - Плоди цитрусових культур( код за ДК 

021:2015 - 03222000 - 3 - Фрукти і горіхи)

код за ДК 016:2010 - 10.61.2 -Борошно зернових та овочевих культур; 

їхні суміші( код за ДК 021:2015 - 15612100-2 - Борошно пшеничне)

код за ДК 016:2010 - 10.52.1 - Морозиво та інший харчовий лід( код за 

ДК 021:2015 - 15555000-3 - Морозиво та подібна продукція)

код за ДК 016:2010 - 01.47.2 - Яйця в шкаралупі свіжі( код за ДК 

021:2015 - 03142500-3 - Яйця)

код за ДК 016:2010 - 17.12.7 - Папір і картон оброблені( код за ДК 

021:2015 - 30197600-2 - Оброблені папір і картон)

код за ДК 016:2010 - 21.20.1 - Ліки( код за ДК 021:2015 - 33600000-6 - 

Фармацевтична продукція)

код за ДК 016:2010 - 28.19.1 - Послуги щодо видавання друкованої 

продукції, інші( код за ДК 021:2015 - 64000000- 6 - Поштові та 

телекомунікаційні послуги)

код за ДК 016:2010 - 23.14.1 - Скловолокно( код за ДК 021:2015 - 

14830000-7 - Скловолокно)

код за ДК 016:2010 - 01.11.4 - Культури зернові,інші( код за ДК 021:2015 - 

03211000-3- Зернові культури)

код за ДК 016:2010 - 25.72.1 - Замки та завіси( код за ДК 021:2015 - 

44500000-5 - Знаряддя, замки, ключі, петлі, кріпильні деталі, ланцюги та 

пружини)

код за ДК 016:2010 - 32.91.1 - Мітли та щітки( код за ДК 021:2015 - 

39224000-8 - Мітли, щітки та інше господарське приладдя)

код за ДК 016:2010 - 01.30.1 - Матеріал для саджання( код за ДК 

021:2015 - 03451100-7 - Саджанці)

код за ДК 016:2010 - 10.20.2 - Риба оброблена чи законсервована( код 

за ДК 021:2015  - 03311000-2 - Риба)

код за ДК 016:2010 - 10.42.1 - Маргарин і подібні харчові жири( код за ДК 

021:2015 - 15431000-8 - Маргарин та подібні продукти)

код за ДК 016:2010 - 10.39ю1 - Продукти та овочі, оброблені та 

законсервовані,крім картоплі( код за ДК 021:2015 - 15330000-0 - 

Оброблені фрукти та овочі)



2230 52000,00 без проведення процедури закупівлі

2230 68000,00 без проведення процедури закупівлі

2230 31980,00 без проведення процедури закупівлі

2230 579500,00 без проведення процедури закупівлі Пост.КМУ 226 від 05.04.94

Всього по 2230 1220780,00

2240 34000,00 без проведення процедури закупівлі

2240 26000,00 без проведення процедури закупівлі

2240 32000,00 без проведення процедури закупівлі

2240 38400,00 без проведення процедури закупівлікод за ДК 016:2010Послуги комерційні допоміжні, інші( код (82.99.1) 2240 без проведення процедури закупівлі

2240 22000,00 без проведення процедури закупівлі

2240 27600,00 без проведення процедури закупівлі

Всього по 2240 180000,00

2800 80000,00 без проведення процедури закупівлі

Всього по 2800 80000,00

2272 66200,00 без проведення процедури закупівлі

2272 132343,00 без проведення процедури закупівлі

Всього по 2272 198543,00

2273 183808,00 без проведення процедури закупівлі

2273 18034,00 без проведення процедури закупівлі додаткові кошти згідно постійного кошторису

Всього по 2273 201842,00

2274 198000,00 без проведення процедури закупівлі

Всього по 2274 198000,00

2275 199152,28 без проведення процедури закупівлі

Всього по 2275 199152,28

Капітальний ремонт котельні 3132 40000
Всього по 3132 40000

3110 60000

3110 80000

код за ДК 016:2010 - 37.00.1 - Послуги каналізаційні( код за ДК 021:2015 - 

90400000-1 - Послуги у сфері водовідведення)

код за ДК 016:2010 - 35.11.1 - Енергія електрична( код за ДК 021:2015 - 

09310000 - Електрична енергія)

код за ДК 016:2010 - 06.20.1 - Газ природний, скраплений або в 

газоподібному стані( код за ДК 021:2015 - 09123000-7 - Природний газ)

код за ДК 016:2010 - 02.20.1 - Деревина необроблена( код за ДК 

021:2015 - 03410000-7 - Деревина)

код за ДК 016:2010 - 33.13.1 - Ремонтування та техобсл.електронного й 

оптичного устаткування( код за ДК 021:2015 - 50000000-5 - Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування)

код за ДК 016:2010 - 64.11.1 - Послуги центрального банку( код за ДК 

021:2015 - 66111000-1 - Послуги центральних банків)

код за ДК 016:2010 - 61.10.3 - Послуги щодо передавання даних 

мережами проводового зв"язку( код за ДК 021:2015 - 72000000-5 - 

Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка 

програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з 

підтримки)
код за ДК 016:2010 - 81.29.1 - Послуги щодо очищування (санстанція)( 

код за ДК 021:2015 - 90900000-6 - Послуги з прибирання та санітарно-

гігієнічні послуги)

код за ДК 016:2010 - 84.24.1 - Послуги у бюджетно-фінансовій і 

податковій сферах( код за ДК 021:2015 - 79220000-2 - Податкові 

послуги)

код за ДК 016:2010 - 36.00.2 - Обробляння та постачання  води 

трубопроводами( код за ДК 021:2015 - 65100000-4 - Послуги з розподілу 

води та супутні послуги)

код за ДК 016:2010 - 10.82.2 - Шоколад і цукрові кондитерські вироби( 

код за ДК 021:2015 - 15840000-8 - Какао; шоколад та цукрові 

кондитерські вироби)

код за ДК 016:2010 - 10.11.1 - М"ясо( код за ДК 021:2015 - 15100000-9 - 

Продукція тваринництва, м"ясо та м"ясопродукти)

код за ДК 016:2010 - 10.83.1  - Кава та чай( код за ДК 021:2015 - 

15860000-4 - Кава, чай та супутня продукція)

Компенсаційні виплати дітям сиротам на продукти харчування

код за ДК 016:2010 - 71.12.1 - Послуги інженерні( код за ДК 021:2015 - 

71340000-3 - Комплексні інженерні послуги)

код за ДК 016:2010 - 33.12.2 - Ремонтув та техобслуг.машин і 

устаткуванння спец.призн.( код за ДК 021:2015 - 71631200-2 - Послуги з 

ТО автомобілів)

код за ДК 016:2010 - 35.11.1 - Енергія електрична( код за ДК 021:2015 - 

09310000 - Електрична енергія)

код за ДК 016:2010 - 26.20.1 - Машини обчислювальні, частини та 

приладдя до них( код за ДК 021:2015 - 30200000-1 - комп"ютерне 

обладнання та приладдя)
код за ДК 016:2010 - 58.11.1 - Книжки друковані( код за ДК 021:2015 - 

22000000-0 - Друкована та супутня продукція)



3110 182000

3110 198000

Всього по 3110 520000

Голова комітету   з конкурсних торгів О.П.Мандрик

М.П.

Секретар комітету з конкурсних торгів В.П.Литвиненко

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 21.03.2016 р. №6

код за ДК 016:2010 - 25.21.1 - Радіатори та котли центрального 

опалення(код за ДК 021:2015 - 42515000-9 - Котли для централізованого 

опалення)

код за ДК 016:2010 - 28.30.3 - Машини для підготовляння чи обробляння 

грунту( код за ДК 021:2015 - 16000000-5 -Сільськогосподарська техніка)
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Глухівський агротехнічний інститут імені С.А.Ковпака  

Сумського національного аграрного університету 

 

 

 "ЗАТВЕРДЖЕНО" 

рішенням  комітету з конкурсних торгів 

протокол  № 8 

від   25  березня  2016 року 

  Голова  комітету з конкурсних торгів 

 

  ________________        О.П.Мандрик 

                

                                                                                м.п.   

         

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ 

 

                               
на   закупівлю :  

 

Код за ДК 016:2010 – 02.20.1 – Деревина необроблена  

( код  за ДК 021:2015 – 03413000-8 – Паливна деревина) 

 

 

Процедура закупівлі – відкриті торги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Глухів – 2016 рік 
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                                                       I. Загальні положення  

  

1. Терміни, які 

вживаються в 

документації 

конкурсних торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог 

Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 

10.04.2014 року  № 1197 -  VII  зі змінами та доповненнями (надалі 

Закон) та відповідних нормативно-правових актів згідно чиного 

законодавства України.  

Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних 

торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом. Замовник 

надсилає або надає  безоплатно документацію конкурсних торгів 

протягом трьох робочих днів з дня отримання від фізичної/ 

юридичної особи відповідного запиту (на факс (05444) 2-52-54) чи за 

адресою: 41400, Сумська область, м.Глухів, вул.Терещенків,36.                                                                                                                                                       

2. Інформація про 

замовника торгів 
 

повне найменування  Глухівський агротехнічний інститут імені С.А.Ковпака  

Сумського національного аграрного університету 

місцезнаходження Україна, 41400, Сумська область, м.Глухів, вул.Терещенків,36.            

посадова особа 

замовника, 

уповноважена 

здійснювати зв'язок з 

учасниками 

       Литвиненко Віра Петрівна, провідний економіст, 41400, Сумська 

область, м.Глухів, вул. Терещенків, 36, (05444)2-52-54, 

vera_litv@ukr.net). 

 

3. Інформація про 

предмет закупівлі 

  

найменування 

предмета закупівлі 
Код за ДК 016:2010 – 02.20.1 – Деревина необроблена  

( код  за ДК 021:2015 – 03413000-8 – Паливна деревина) 

 

вид предмета закупівлі Деревина твердих та хвойних порід  

місце, кількість, обсяг 

поставки товарів 

(надання послуг, 

виконання робіт) 

Сумська область, м.Глухів, вул.Терещенків,36. , деревина твердих 

порід – 600 м3, деревина хвойних порід – 1150 м3.               

строк   поставки 

товарів (надання 

послуг, виконання 

робіт) 

  Травень-грудень 2016 року 2016 року 

4. Процедура 

закупівлі 

Відкриті торги 

5. Недискримінація 

учасників 

       Учасниками процедури закупівлі можуть бути фізичні особи , в 

тому числі фізичні особи – підприємці та юридичні особи . 

6. Інформація про 

валюту (валюти), у 

якій (яких) повинна 

бути розрахована і 

зазначена ціна 

пропозиції 

конкурсних торгів 

    Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня. 
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7. Інформація про 

мову (мови), 

якою(якими) повинні 

бути складені 

пропозиції 

конкурсних торгів 

      Під час проведення процедури закупівлі усі документи в 

пропозиціях    учасників викладаються українською мовою. 

  

 

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

1. Процедура надання 

роз'яснень щодо 

документації 

конкурсних торгів 

      Документація конкурсних торгів може бути безоплатно отримана 

кожною фізичною/юридичною особою на веб-порталі 

Уповноваженого органу.  

      Фізична/юридична особа, яка отримала 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 звернення протягом 

трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі 

Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону. 

 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 днів 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 письмово 

(факсом з подальшим наданням оригіналу листа) повідомляє про це 

учасників,а також  повинен забезпечити ведення протоколу таких 

зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо звернень і 

надсилає його всім особам, яким було надано документацію 

конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах. 

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до 

статті10 Закону . 

                                      III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

1. Оформлення 

пропозиції 

конкурсних торгів 

*Ця вимога не 

стосується учасників, 

які здійснюють 

      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.   

      Пропозиція конкурсних торгів оформляється згідно з формою, 



4 

 

 

діяльність без печатки 

згідно з чинним 

законодавством, за 

винятком оригіналів чи 

нотаріально завірених 

документів, виданих 

учаснику іншими 

організаціями 

(підприємствами, 

установами) 

наведеною в Додатку 1 до документації конкурсних торгів. 

    Усі сторінки аркуша з обох боків пропозиції конкурсних торгів 

учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані. А 

також усі сторінки аркуша з обох боків  пропозиції конкурсних 

торгів учасника процедури закупівлі повинні  містити  

власноручний підпис уповноваженої особи учасника процедури 

закупівлі, а також відбитки печатки* учасника (при наявності), 

крім оригіналів документів та нотаріально завірених копій.   
       На зворотному боці останньої сторінки пропозиції конкурсних 

торгів місце її прошиття має бути заклеєно контрольним аркушем 

паперу з маркуванням «Прошито та пронумеровано (зазначити 

кількість аркушів) та засвідчено підписом Учасника або його 

уповноваженої особи та печаткою (при наявності) . 

       Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних 

торгів учасника процедури закупівлі  підтверджується: 

- для посадової особи учасника, посада якої визначена у 

статутних документах -   виписка з протоколу зборів засновників, 

копія   наказу про призначення або інший документ, що підтверджує 

повноваження посадової особи учасника; 

- -     для інших посадових осіб учасника  - довіреність та виписка з    

протоколу зборів засновників (копія протоколу зборів засновників ), 

- копія наказу про призначення посадової особи, яка надала 

довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження 

посадової особи учасника яка надала довіреність  

       Повноваження учасника – фізичної особи підтверджується 

документами: копією паспорта, копією довідки про присвоєння 

ідентифікаційного коду. 

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, 

який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки 

учасника процедури закупівлі*. Якщо учасником є фізична особа, 

конверти засвідчуються лише підписом учасника – фізичної особи. 

На конверті повинно бути зазначено: 

-  повне найменування і місцезнаходження замовника; 

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення 

відкритих торгів; 

- повне найменування (прізвище, ім’я , по батькові) учасника 

процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), 

ідентифікаційний код  за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; 

- маркування: „Не відкривати  до 13  год. 00 хв. 27.04.2016 року» 

      Якщо конверти,  що містять пропозицію конкурсних торгів, не 

оформлені, не запечатані та не промарковані відповідно до вимог 

документації конкурсних торгів, замовник не несе відповідальності 

за передчасне розкриття конвертів, їх втрату або запізнення, 

збереження форми та змісту пропозиції конкурсних торгів до 

моменту її офіційного розкриття.    

2. Зміст пропозиції 

конкурсних торгів 

учасника 

       Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником 

процедури закупівлі повинна складатися з: 

 - реєстру з переліком документів, які подає Учасник в складі 

пропозиції конкурсних торгів з нумерацією сторінок; 

-  заповненої форми  «Пропозиція конкурсних торгів» (форма 

наведена в Додатку 1 до цієї документації); 

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або 
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представника учасника процедури закупівлі щодо підпису 

документів пропозиції конкурсних торгів  (копія наказу про 

призначення керівника підприємства на посаду або копія протоколу 

рішення власників чи акціонерів про призначення його керівником 

або виписку з протоколу  засновників про призначення директора, 

президента, голови правління або копію довіреності керівника 

учасника та інше). У разі,  якщо підписувати договір буде інша 

уповноважена особа, надати документальне підтвердження 

повноважень цієї особи (оригінал довіреності)   ; 

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність 

кваліфікаційним критеріям згідно статті 16 ,17 Закону та вимогам 

документації конкурсних торгів  (Додаток 2); 

-  документального підтвердженої інформації  про необхідні 

технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі  ( 

Додаток 3  ); 

        Для правильного оформлення пропозиції конкурсних торгів 

учасник вивчає всі інструкції, форми, терміни, наведені у 

документації конкурсних торгів. Неспроможність подати всю 

інформацію, що потребує документація конкурсних торгів, або 

подання пропозиції, яка не відповідає вимогам в усіх відношеннях, 

буде віднесена на ризик учасника та спричинить за собою 

відхилення такої пропозиції.    

 

3. Забезпечення 

пропозиції 

конкурсних торгів 

Не вимагається. 

4. Умови повернення 

чи неповернення 

забезпечення 

пропозиції 

конкурсних торгів 

 ----------------------------- 

 

5. Строк, протягом 

якого пропозиції 

конкурсних торгів є 

дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються   дійсними протягом 

90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.  

До закінчення цього строку замовник має право вимагати від 

учасників продовження строку дії пропозиції конкурсних  торгів. 

Учасник має право: 

- відхилити таку вимогу;  

   - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним 

пропозиції конкурсних  торгів . 

6. Кваліфікаційні 

критерії до учасників 

       При визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації 

конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних 

критеріїв, зазначених у статті 16 Закону. 

      Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників 

відповідно до статті 16 Закону, вимоги,  встановлені статтею 17 

Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження 

відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із 

законодавством.    

    Кваліфікаційні критерії наведені в Додатку 2. 

7. Інформація про 

необхідні технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

     Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі 

пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують 

відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, 

якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, 
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предмета закупівлі 

 

встановлених замовником. 

      Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні 

характеристики предмета закупівлі зазначена в Додатку 3 до 

документації конкурсних торгів.      

8. Інформація про 

субпідрядника 

(субпідрядників) 

 

9. Опис окремої 

частини (частин) 

предмета закупівлі 

(лота) щодо якої 

можуть бути подані 

пропозиції 

конкурсних торгів  

Учасники процедури закупівлі  подають пропозиції конкурсних 

торгів  за двома лотами: лот 1 – деревина твердих порід; лот 2 – 

деревина хвойних порід. 

   

 

 

10. 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 

пропозицій конкурсних 

торгів 

    Пропозиція конкурсних торгів подається учасником особисто або 

надсилається поштою з повідомленням про вручення. 

       місце подання 

пропозицій конкурсних 

торгів 

  Україна, 41400, Сумська обл.., м.Глухів, вул.Терещенків,36, 

бухгалтерія  

       кінцевий строк 

подання пропозицій 

конкурсних торгів 

(дата, час) 

  Дата: 27.04.2016 року 

  Час :12 год. 00 хвилин   

     Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після 

закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються 

учасникам, що їх подали. 

      На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня 

надходження запиту підтверджує надходження пропозиції 

конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. 

2. Місце, дата та час 

розкриття пропозицій   

конкурсних торгів: 

місце розкриття 

пропозицій  

конкурсних торгів  

 Україна, 41400, Сумська обл.., м.Глухів, вул.Терещенків,36, 

бухгалтерія 

      дата та час 

розкриття пропозицій 

конкурсних торгів 

 Дата:    27.04.2016 року 

  Час :13 год. 00 хвилин   

        До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних 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 



7 

 

 

в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції 

конкурсних торгів.  

       Для підтвердження повноважень особи бути присутнім на 

розкритті  пропозицій конкурсних торгів разом з пропозицією 

надається: 

- для керівника Учасника – копія наказу про призначення на 

посаду; 

- для уповноваженого представника Учасника – оригінал або копія 

доручення / довіреності.  

Зазначені документи не запаковуються в конверт, а передаються 

особисто в руки представнику замовника. 

       Для підтвердження особи такий представник повинен 

пред’явити паспорт або іншій документ, передбачений 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, зі 

змінами».  

      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, оголошується 

ціна кожної пропозиції конкурсних торгів та кожної частини 

предмета закупівлі (лота).  Зазначена інформація вноситься до 

протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.  

       Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у  

день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, 

затвердженою Міністерством економічного розвитку і торгівлі 

України.  

        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 

та методика оцінки 

пропозиції 

конкурсних  торгів  із 

зазначенням питомої 

ваги критерію 

     Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями 

змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду 

та оцінки пропозицій. 

     Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з 

питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції 

конкурсних торгів.  

      Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, 

пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з 

Законом (у кількості не менше двох), на основі критеріїв і методики 

оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів. 

     Під час оцінки Замовником пропозицій використовуються 

критерії та методика, зазначені в Додатку 4.  

      До оцінки пропозицій за критерієм «Ціна» приймаються ціни, 

запропоновані учасниками торгів, які відображені в протоколі 
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розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

       Процес оцінки пропозицій конкурсних торгів є конфіденційним 

та здійснюється на закритому засіданні комітету з конкурсних торгів 

Замовника.  

        Інформація, що має відношення до розгляду, пояснення, 

з’ясування  та оцінки пропозицій, не розкривається Учасникам або 

будь- яким  іншим особам, які офіційно не брали участі у даній 

процедурі закупівлі.  

Будь- які спроби Учасника вплинути на оцінювання Замовником 

пропозиції або прийняття рішення про вибір переможця може 

призвести до відхилення його пропозиції.   

       Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця 

процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня 

розкриття пропозицій конкурсних торгів.    

2. Виправлення 

арифметичних 

помилок 

       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, за умови 

отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію 

конкурсних торгів. 

      Виправлення здійснюється безпосередньо в пропозиції (в 

документі, де допущено помилку), завіряється надписом 

«Виправленому вірити» та засвідчується підписом голови комітету 

та уповноваженою особою учасника. 

      Помилки виправляються Замовником  у такій послідовності: 

а) при розходженні між сумами, вказаними прописом та  

цифрами,  визначальною є правильна сума отримана в результаті 

виконання арифметичних дій, а неправильна сума виправляється; 

б) при допущенні помилок у визначенні результатів 

арифметичних дій визначальними є показники величин, з якими 

вчиняються арифметичні дії , а результат виправляється; 

в) при визначенні вартості товару (одиниці, групи, чи загальної 

вартості) у гривневому еквіваленті до розрахунку беруться 

показники вартості за десятковим розподілювачем з двома знаками 

після коми (значення копійок), які у випадку більшої кількості знаків 

заокруглюються за загальноприйнятими математичними правилами, 

а результат виправляється.  

При виявленні арифметичної помилки при оцінці пропозицій 

Учаснику торгів направляється відповідний лист. Учасник протягом 

двох робочих днів має надати письмову відповідь про погодження 

(або непогодження) на виправлення виявленої арифметичної 

помилки. 

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичної  

помилки, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється. Якщо 

протягом двох робочих днів Учасник не надає Замовнику відповідь 

на запит щодо виправлення арифметичної помилки, його пропозиція 

конкурсних торгів відхиляється. 

3. Інша інформація Учасн       Учасник вказує ціну   в Грн. за  метр кубічний з урахуванням 

всіх   обов’язкових платежів  та остаточно виводиться  

підсумкова ціна  пропозиції, Грн.  з ПДВ. 

       Пропозиція повинна бути чітко та остаточно визначена без будь 

– яких посилань або застережень та за будь яких обставин не 
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підлягає зміні або коригуванню, окрім виправлення арифметичних 

помилок.   

 Додаткова інформація: 
   1. Замовник протягом усього процесу здійснення закупівлі 

забезпечує конфіденційність інформації, наданої учасниками. 

Інформація про розгляд та  оцінку пропозицій надається виключно 

Уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне 

регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та 

суду. 

    2. Всі повідомлення і заяви Замовника та учасників, що 

стосуються проведення процедури закупівлі, повинні бути викладені 

в письмовій формі.  

    3. Усі інші питання, які не передбачені цією документацією, 

регулюються законодавством. 

    4. Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та 

поданням його пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є 

відповідальним за зміст пропозиції учасника та за витрати учасника 

на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів. 

     5. Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй 

пропозиції несе учасник. 

     6. Фізична чи юридична особа, може звернутися до органу 

оскарження з метою захисту своїх прав та охоронюваних законом 

інтересів з приводу дії, рішення, бездіяльність Замовника, що 

суперечать законодавству у сфері державних закупівель і внаслідок 

яких порушено право чи законні інтереси такої особи. 

Оскарження дій Замовника здійснюється у порядку, передбаченому 

Законом. 

      7. Учасник – переможець процедури закупівлі при укладенні 

договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження  

даного виду діяльності, яка є предметом закупівлі, якщо отримання 

такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності 

передбачено законодавством. 

4. Відхилення 

пропозицій 

конкурсних торгів 

    Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо 

 учасник:  

1) не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 

16 Закону ;  

-  -     не погоджується з виправленням виявленої замовником 

арифметичної помилки;  

-  2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 

цього Закону;  

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації    

конкурсних торгів. 

І\     Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із 

зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого 

відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого 

рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону . 

    Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, 

наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, 

установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання 

достовірної інформації про його невідповідність вимогам 

кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині 

першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у пропозиції 
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конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є 

суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник 

відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника. 

5. Відміна 

замовником торгів чи 

визнання їх такими, 

що не відбулися 

   Замовник відміняє торги у разі: 

 відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт і 

послуг; 

 неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені 

порушення законодавства з питань державних закупівель;  

  порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення 

процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати 

процедури закупівлі, передбаченого цим Законом ;  

 подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних 

торгів;  

 відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з  

Законом;  

 якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. 

       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. 

 скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і 

послуг.   

        Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не 

відбулися, замовник надсилає  всім учасникам протягом трьох 

робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та 

оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону . 

                                       VI. Укладання договору про закупівлю 

1. Терміни укладання 

договору 

       У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію 

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. З метою 

забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про 

закупівлю не може бути укладено  раніше ніж через 10 днів з дати 

оприлюднення на веб – порталі Уповноваженого органу  

повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.       

2. Істотні умови, які 

обов'язково 

включаються до 

договору про 

закупівлю 

Істотними умовами договору про закупівлю є:  

      Код за ДК 016:2010 – 02.20.1 – Деревина необроблена  

( код  за ДК 021:2015 – 03413000-8 – Паливна деревина) 

 

      Кількість товару - Обсяги закупівлі товару можуть бути 

зменшені залежно від реального фінансування видатків. 

      Порядок здійснення оплати – Оплата за товар здійснюється на 

підставі виставленої накладної, вид розрахунків – безготівковий.  

      Сума, визначена у договорі - за умов документації і пропозиції 

конкурсних торгів. Сума, визначена у  Договорі, може бути 
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зменшена за взаємною згодою Сторін. 

       Термін дії договору – по 31.12.2016 року. 

       Права і обов’язки сторін - учасник надає товар в передбачені 

договором терміни   

       Вказівка умови щодо можливості зменшення об’ємів 

закупівлі залежно від реального фінансування – замовник може 

зменшити обсяг  закупівлі товару  залежно від реального 

фінансування видатків шляхом укладення додаткової угоди, 

попередивши про це постачальника протягом трьох робочих днів. 

       Відповідальність сторін – Учасник зобов’язаний надавати 

товар належної якості та замінювати товар неналежної якості.У разі 

затримки надання товару або надання не в повному обсязі, заявлених 

Замовником, Виконавець сплачує неустойку у розмірі подвійної 

облікової ставки НБУ від суми ненаданих послуг за кожний день 

затримки. 

Крім того: 

1. Виконавець надає Замовникові товар  , а Замовник сплачує 

за наданий товар за цінами, які зазначені у Додатку, що додається до 

Договору і є його невід'ємною частиною. 

2. Бюджетні зобов’язання за договором закупівлі можуть 

виникнути у разі наявності та в межах відповідних бюджетних 

асигнувань. 

3. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за 

наданий товар здійснюються при отриманні Замовником 

бюджетного призначення на фінансування закупівлі протягом 3-х 

банківських днів. 

4. Ціна товару  визначається з урахуванням податків та зборів, 

що сплачуються або мають бути сплачені. 

     5. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання. 

     Істотні умови договору про закупівлю  не можуть змінюватися 

після його підписання до виконання зобов’язань сторонами у 

повному обсязі, крім випадків: 

- зміни ціни за одиницю даного товару, яка  може відбутися не більш 

як на 10 відсотків у разі коливання ціни товару на ринку за умови, 

що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в 

договорі.  ; 

- покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке 

покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі, 

- зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно 

до змін таких ставок. 

         Погодження з істотними умовами договору обов’язково 

повинно бути надано Учасниками   в складі пропозиції конкурсних 

торгів 

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 неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, 

визначений  Законом , замовник повторно визначає найбільш 

економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії 

яких ще не минув. 

4. Забезпечення 

виконання договору 

про  закупівлю 

Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається.  
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Додаток 1 

КОНКУРСНА  ПРОПОЗИЦІЯ НА ЗАКУПІВЛЮ 

Код за ДК 016:2010 – 02.20.1 – Деревина необроблена  

( код  за ДК 021:2015 – 03413000-8 – Паливна деревина) 

 

       Уважно вивчивши документацію конкурсних торгів, цим подаємо на участь у торгах  

  свою  пропозицію: 

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 підприємства (організації);  
7. Інформація про статус Учасника відносно до виробника Товару (виробник, офіційний 

представник виробника, дилер, дистриб’ютор, посередник, тощо)   
 

№ 
лоту 

Найменування 
товару 

 

Одиниці 
виміру 

Кількість 
 

Ціна за 
одиницю, 
грн./літр, 
без ПДВ 

Ціна за 
одиницю, 
грн./літр, 

з ПДВ 

Загальна 
вартість, 

грн., з 
ПДВ 

1 Деревина твердих 
порід 

м3 600    

2 Деревина хвойних 
порід 

м3 1150    

 Всього:      

1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних 

торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу 

попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на 

себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.  

2. Ми погоджуємось дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90  днів з дати 

розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде 

обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь який час до закінчення 

зазначеного терміну.  

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі 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. 

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із 

замовником 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 на веб – порталі Уповноваженого органу  повідомлення про акцепт 

пропозиції конкурсних торгів. 

 

 

  (посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою)                                                                                                                                   
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Додаток 2 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ 

ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

І Кваліфікаційні критерії 

(ст.16) 

Документ Вимоги до документу. 

1. 

  Наявність обладнання та 

матеріально-технічної 

бази. 

Довідка (складена в довільній 

формі) про наявність в учасника  

обладнання та матеріально-

технічної бази( з зазначенням 

найменування та кількості) 

Оригінал документа за   

підписом уповноваженої 

особи учасника  

завірений печаткою (при 

наявності) 

2. 

Наявність працівників 

відповідної кваліфікації, 

які мають необхідні 

знання та досвід 

Довідка (складена в довільній 

формі). 

Оригінал документа за   

підписом уповноваженої 

особи учасника  

завірений печаткою (при 

наявності) 

3. 

 Наявність 

документально 

підтвердженого досвіду  

виконання аналогічних 

договорів. 

 Довідка (складена в довільній 

формі) про досвід виконання 

аналогічних договорів за 2014 -

2015 роки  (із зазначенням назви 

підприємства, адреси, обсягу та   

суми закупівлі). 

Оригінал документа  за   

підписом уповноваженої 

особи учасника  

завірений печаткою (при 

наявності) 

 

 

3.   Наявність фінансової 

спроможності. 

3.1. Фінансовий обіг: 

Звіт про фінансові результати   

за  останній звітний період  

(за  2015 рік) 

3.2. Баланс:  

Для юридичних осіб – баланс 

підприємства за останній звітний 

період ( за 2015 рік). 

3.3. Звіт  про рух грошових 

коштів за останній звітний період  

(за   2015 рік). 

* У разі якщо учасник 

відповідно до норм чинного 

законодавства не зобов’язаний 

складати вказані документи, 

такий учасник подає інші 

фінансові документи за останній 

звітний період, що є для нього 

документами фінансової звітності 

3.1.-3.3.  Копії 

документів  за   підписом 

уповноваженої особи 

учасника  завірені 

печаткою (при наявності).  

  

3.4. Довідка з 

обслуговуючого банку  про 

відсутність (наявність)  

заборгованості за кредитами, 

датована не більше місячної 

давнини до дати розкриття 

пропозицій  

 

3.4. Оригінал або 

нотаріально завірена 

копія довідки про 

відсутність (наявність)  

заборгованості за 

кредитними угодами  
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2.  Документи, які повинен надати Учасник для підтвердження свого права на участь у 

процедурі закупівлі у відповідності до Закону (для підтвердження відсутності підстав для 

відмови в участі у торгах)  згідно статті 17 Закону: 

2.1.  

Учасник на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

 Згідно абз. 3 ч. 3 ст. 17 замовник не вимагає від учасника документів  та інформацію, що 

підтверджує відсутність підстав, визначених в пункті 1. ч.1 цієї статті***  

Переможець на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

Інформація у довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та 

завірена печаткою (у разі наявності) про відсутність інших підстав для відмови в участі у процедурі 

закупівлі, які визначені статтею 17 Закону, а саме: - переможець не пропонує, не дає та не 

погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого 

державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, 

послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури 

закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі. ** 

 

2.2. 

Учасник на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

Для юридичних осіб  

1) інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та 

завірена печаткою (у разі наявності) про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником не 

вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення;  

2) інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та 

завірена печаткою (у разі наявності) щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого 

з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до 

закону, або інформація в довільній формі про відсутність антикорупційної програми та 

уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони не є 

обов’язковими відповідно до закону. На підтвердження вимоги щодо антикорупційної програми та 

уповноваженого з антикорупційної програми, передбаченої п. 1¹ та п. 9 ч.1 ст.17 Закону, учасник в 

складі пропозиції конкурсних торгів подає інформацію в одному екземплярі. 

Переможець на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

 Для юридичних осіб 

 1) інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та 

завірена печаткою (у разі наявності) про те, що відомості про юридичну особу, яка є переможцем 

не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з 

корупцією правопорушення;  

2) копія антикорупційної програми переможця*;  

3) копія наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи, *.  

* Зазначені документи переможець подає у випадку, якщо необхідність їх наявності та 
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затвердження в переможця передбачена ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції». У разі 

якщо переможець відповідно до норм чинного законодавства або переможець-нерезидент 

відповідно до норм законодавства країни реєстрації не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних 

документів, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом 

уповноваженої особи переможця та завірений печаткою (у разі наявності), в якому зазначає 

законодавчі підстави ненадання зазначених вище документів.** 

2.3.  

 Учасник на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірена 

печаткою (у разі наявності) про те, що Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено 

учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка 

є учасником не було притягнуто, згідно із законом, до відповідальності за вчинення у сфері 

державних закупівель корупційного правопорушення.  

Переможець на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

 Оригінал або нотаріально завірена копія документу виданого відповідним територіальним 

управлінням Міністерства юстиції України про відсутність службової (посадової) особи 

переможця, яку уповноважено переможцем представляти його інтереси під час проведення 

процедури закупівлі, фізичної особи, яка є переможцем в єдиній базі даних осіб, які вчинили 

корупційні правопорушення. Документ повинен бути не більше місячної давнини відносно дати 

оприлюдненого на веб- порталі акцепту пропозиції.** 

 

  

2.4. 

 Учасник на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірена 

печаткою (у разі наявності) з посиланням на Зведені відомості про рішення органів АМКУ щодо 

визнання вчинення суб’єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної 

конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосувалися спотворення результатів 

торгів (тендерів), а також щодо можливого подальшого судового розгляду цих рішень, їх 

перевірки, перегляду органами Антимонопольного комітету України, розміщена на офіційному 

веб-порталі Антимонопольного комiтету України (www.amc.gov.ua) в розділі «Діяльність у сфері 

державних закупівель», в якій учасник 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 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів ( тендерів). 

Переможець на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

 Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та 

завірена печаткою (у разі наявності) з посиланням на Зведені відомості про рішення органів АМКУ 

щодо визнання вчинення суб’єктами господарювання порушень законодавства про захист 

економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосувалися спотворення 

результатів торгів (тендерів), а також щодо можливого подальшого судового розгляду цих рішень, 
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їх перевірки, перегляду органами Антимонопольного комітету України, розміщена на офіційному 

веб-порталі Антимонопольного комiтету України (www.amc.gov.ua) в розділі «Діяльність у сфері 

державних закупівель», в якій переможець 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 «Прзахист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів)** 

 

2.5. 

 Учасник на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірена 

печаткою (у разі наявності) про те, що фізична особа, яка є учасником не була засуджена за злочин, 

вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому 

законом порядку 

Переможець на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

 Оригінал або нотаріально завірена копія документа (-ів)  компетентних органів  з інформацією 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 Документ 

повинен бути не більше місячної давнини відносно дати оприлюдненого на веб- порталі акцепту 

пропозиції** 

  

 2.6. 

 Учасник на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірена 

печаткою (у разі наявності) 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 

встановленому законом порядку 

Переможець на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

 Оригінал або нотаріально завірена копія документа (-ів) компетентних органів з інформацією про 

те, що службова (посадова) особа переможця, яку уповноважено переможцем 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 встановленому законом порядку 

Документ повинен бути не більше місячної давнини відносно дати оприлюдненого на веб- порталі 

акцепту пропозиції** 

 

2.7.  

 Учасник на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

Згідно ч. 3 ст. 17 замовник не вимагає від учасника документ та інформацію, що підтверджує 

відсутність підстав, визначених в пункті 6. *** 

Переможець на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 
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нижче  

Інформація у довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та 

завірена печаткою (у разі наявності) про відсутність інших підстав для відмови в участі у процедурі 

закупівлі, які визначені статтею 17 Закону, а саме: - цінова пропозиція подана переможцем 

процедури закупівлі, який не є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі 

та/або з членом(членами) комітету з конкурсних торгів замовника. ** 

  

2.8.  

 Учасник на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірена 

печаткою (у разі наявності) з підтвердженням того, що учасника не визнано в установленому 

законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрито ліквідаційну процедуру.  

Переможець на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

Оригінал або копія повної інформаційної довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких 

порушено провадження у справі про банкрутство, або оригінал чи копію витягу з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, який містить дані про 

відсутність порушеної стосовно суб’єкта підприємницької діяльності процедури банкрутства. 

Документ повинен бути не більше місячної давнини відносно дати оприлюдненого на веб- порталі 

акцепту пропозиції (переможець має право надавати документи видані в паперовому вигляді або 

сформовані в електронній формі (відтворені на папері) у відповідності до законодавства). ** 

 

  

2.9.  

 Учасник на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірена 

печаткою (у разі наявності) з підтвердженням того, що у Єдиному реєстрі юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців наявна інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» про кінцевого 

бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи- резидента України, яка є учасником. В 

разі якщо учасник не повинен згідно законодавства подавати вищенаведену інформацію, він надає 

інформацію в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та 

завірена печаткою (у разі наявності) в якій зазначає законодавчі підстави неподання такої 

інформації.  

 Переможець на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та 

завірена печаткою (у разі наявності) підтвердженням того, що у Єдиному реєстрі юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців наявна інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців» про кінцевого 

бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи-резидента України, яка є переможцем. В 

разі якщо учасник не повинен згідно законодавства подавати вищенаведену інформацію, він надає 

інформацію в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та 

завірена печаткою (у разі наявності) в якій зазначає законодавчі підстави неподання такої 

інформації. ** 
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2.10.  

 Учасник на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

Для юридичних осіб . 

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірена 

печаткою (у разі наявності) щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого з 

антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до 

закону, або інформація в довільній формі про відсутність антикорупційної програми та 

уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони не є 

обов’язковими відповідно до закону. На підтвердження вимоги щодо антикорупційної програми та 

уповноваженого з антикорупційної програми, передбаченої п. 1¹ та п. 9 ч.1 ст.17 Закону, учасник в 

складі пропозиції конкурсних торгів подає інформацію в одному екземплярі. 

Переможець на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

Для юридичних осіб.  

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та 

завірена печаткою (у разі наявності) щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого 

з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до 

закону, або інформація в довільній формі про відсутність антикорупційної програми та 

уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони не є 

обов’язковими відповідно до закону. ** 

 

2.11.  

 Учасник на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірена 

печаткою (у разі наявності) про те, що учасник не має заборгованості зі сплати податків і зборів 

(обов’язкових платежів). 

Переможець на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

Оригінал або нотаріально завірена копія довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів 

(обов’язкових платежів), видана відповідною Державною податковою інспекцією, що діє станом на 

дату подання документа** 

 

2.12.  

 Учасник на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

Лист у довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірений 

печаткою (за наявності) з інформацією: - про статус учасника з посиланням на відповідний розділ 

(пункт, абзац тощо) установчих документів, в яких зазначено, що учасник здійснює господарську 

діяльність згідно з положеннями його статуту.  

Переможець на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

1. Лист у довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та завірений 
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печаткою (за наявності) з інформацією: - про статус переможця з посиланням на відповідний розділ 

(пункт, абзац тощо) установчих документів, в яких зазначено, що переможець здійснює 

господарську діяльність згідно з положеннями його статуту.** 

 

 

2.13. 

 Учасник на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірена 

печаткою (у разі наявності) з підтвердженням того, що він не зареєстрований в офшорних зонах.  

Переможець на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та 

завірена печаткою (у разі наявності) з підтвердженням того, що він не зареєстрований в офшорних 

зонах. 

3. Інші вимоги: 

3.1.Копія Статуту (зі змінами – в разі наявності), засвідчена підписом  учасника та його печаткою   

або іншого установчого документу (у випадку відсутності Статуту). 

3.2. Копія довідки  про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або копія довідки про 

присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб). 

3.3. Оригінал або копія витягу або виписки  з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців . 

3.4. Копія Свідоцтва платника ПДВ  або  витягу з Реєстру платника ПДВ (якщо учасник є 

платником ПДВ), копія свідоцтва про сплату єдиного податку або витягу з реєстру платників 

єдиного податку  (якщо учасник є платником єдиного податку) 

3.5. Копія паспорту (для фізичних осіб) -  (1,2,3 10,11   сторінки). 

  ***Документи та інформацію, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 

1 і 6 частини першої ст. 17 Закону учасник не надає. Але учасник має відповідати даним 

критеріям.  

** Документи та інформацію, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами 

першою і другою ст. 17 Закону, переможець повинен подати замовникові у строк, що не 

перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу 

повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. У разі ненадання переможцем торгів 

документів відповідно до всіх вимог документації в зазначені строки замовник акцептує 

наступну найбільш економічно вигідну пропозицію відповідно до частини 3 ст. 31 Закону.                                                                                                                                                    
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                                                                                                                          Додаток 3 

 

                                                                       ТЕХНІЧНІ   ВИМОГИ 

 

 

        Необхідність здійснення закупівлі деревини зумовлена забезпеченням теплового 

режиму на об’єктах під час опалювального періоду 2016 року. 

 Учасники повинні мати можливість заготовки , навантаження, транспортування 

деревини за адресою Замовника  та розвантаження. 

        Орієнтовна кількість: лот 1 – деревина твердих порід – 600 м3, лот 2 – деревина хвойних 

порід  – 1150 м3. 

        Технічні вимоги: розмір дров по довжині – 1,0 – 4,0 м; розмір дров по товщині ( в 

діаметрі) – від 0,1 до 0,35 м. 

        Вимоги щодо якості продукції:  

- Продукція не повинна бути в попередній експлуатації; 

- Дрова повинні бути очищені від сучків і гілок; висота сучків не повинна перевищувати 

30 мм; 

- Дрова можуть бути як в корі так і без кори; 

- Дрова повинні бути без гнилі та трухляви. 

Умови поставки: згідноз Міжнародними правилами тлумачення торгових термінів. 
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                                                                                                                                   Додаток 4 

                                                   

 

 

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ 

 

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі єдиного критерію – 

ціна предмету закупівлі.  

Максимально можлива кількість балів – 100 балів. 

Всі пропозиції, оцінені згідно з критерієм оцінки, розташовуються по мірі зростання 

значень сумарного показника, переможець визначається шляхом голосування членів 

комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше 

двох третин членів комітету з конкурсних торгів. Якщо результати голосування розділилися 

порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів. 

Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів. 

 

 

 

МЕТОДИКА ОЦІНКИ 

1. Кількість балів за критерієм «Ціна предмету закупівлі» визначається наступним 

чином: 

 Пропозиції конкурсних торгів, у якій ціна предмету закупівлі найменша, 

присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій 

конкурсних торгів визначається за формулою: 

Бобчисл.  = Цmin/Ц обчисл.*100, де: 

Бобчисл.   – обчислювальна кількість балів; 

Цmin  – найнижча вартість предмету закупівлі; 

Цобчисл. – показник пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої 

обчислюється 

Максимально можлива кількість балів  - 100. 

 

2. Ціни, зазначені в пропозиції конкурсних торгів учасника, повинні бути чітко 

визначені та включати елементи, передбачені умовами  DDP - Інкотермс у редакції 2010р. 



 

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення відкритих торгів  
 

1. Замовник(генеральний замовник): 

1.1. Найменування: Глухівський агротехнічний інститут імені С.А.Ковпака Сумського 

національного аграрного університету. 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 26378233. 

1.3. Місцезнаходження: вул. Терещенків, 36, м.Глухів, Сумська область ,41400. 

1.4. Реєстраційний рахунок замовника(генерального замовника): 35226233014173; 35211033014173. 

1.5. Посадові особи замовника(генерального замовника), уповноважені здійснювати зв’язок з 

учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із 

зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса):Литвиненко Віра Петрівна, 

провідний економіст, 41400, Сумська область, м.Глухів, вул. Терещенків, 36, (05444)2-52-54, 

vera_litv@ukr.net). 

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 

703885,72 (сімсот три тисячі вісімсот вісімдесят п’ять) грн 00 коп., в тому числі: 

Лот 1 Деревина твердих порід 270000(двісті сімдесят тисяч) грн. 

Лот 2 Деревина хвойних порід 433885,72(чотириста тридцять три тисячі вісімсот 

вісімдесят п’ять) грн. 72 коп. 

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником (генеральним замовником) додатково розміщується 

інформація про закупівлю: www/gatisnau.sumy.ua 

4. Інформація про предмет закупівлі: 

4.1. Найменування предмета закупівлі: код за ДК 016:2010 – 02.20.1 – Деревина необроблена(код за 

ДК 021:2015 – 03413000-8 – Паливна деревина). 

4.2. Кількість товарів або обсяг робіт чи надання  послуг:  

Лот 1 Деревина твердих порід 600 м3 

Лот 2 Деревина хвойних порід 1150 м3 

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул.Терещенків,36, м.Глухів , 

Сумська область, 41400 . 

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: травень - грудень 2016  року. 

5. Місце отримання документації конкурсних торгів: вул.Терещенків,36, м.Глухів , Сумська область, 

41400 , бухгалтерія. 

6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів ( якщо замовник (генеральний замовник) вимагає його 

надати) :  

6.1. Розмір: не вимагається. 

6.2. Вид:  -------------------- 

6.3. Умови надання: ----- 

7. Подання пропозицій конкурсних торгів: 

7.1. Місце: вул.Терещенків,36, м.Глухів , Сумська область, 41400 , бухгалтерія. 

7.2. Строк: не пізніше 12.00 години 27.04.2016 року . 

8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів: 

8.1. Місце: вул.Терещенків,36, м.Глухів , Сумська область, 41400 , бухгалтерія. 

8.2. Дата: 27.04.2016 року. 

8.3. Час: 13 година 00 хвилин. 

9.  Інформація про рамкову угоду: 

9.1. Строк, на який укладається рамкова угода: ----------------- 

9.2. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: ------------------ 

10. Додаткова інформація. 
 

Голова комітету  

з конкурсних торгів        О.П.Мандрик 
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Глухівський агротехнічний інститут імені С.А.Ковпака  

Сумського національного аграрного університету 

 

 

 "ЗАТВЕРДЖЕНО" 

рішенням  комітету з конкурсних торгів 

протокол  № 8 

від   25  березня  2016 року 

  Голова  комітету з конкурсних торгів 

 

  ________________        О.П.Мандрик 

                

                                                                                м.п.   

         

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ 

 

                               
на   закупівлю :  

 

Код за ДК 016:2010 - 19.20.2 - Паливо рідинне та газ: оливи мастильні  

( код  за ДК 021:2015 – 09100000-0 – Паливо) 

 

 

Процедура закупівлі – відкриті торги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Глухів – 2016 рік 



2 

 

 

 

                                                       I. Загальні положення  

  

1. Терміни, які 

вживаються в 

документації 

конкурсних торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог 

Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 

10.04.2014 року  № 1197 -  VII  зі змінами та доповненнями (надалі 

Закон) та відповідних нормативно-правових актів згідно чиного 

законодавства України.  

Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних 

торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом. Замовник 

надсилає або надає  безоплатно документацію конкурсних торгів 

протягом трьох робочих днів з дня отримання від фізичної/ 

юридичної особи відповідного запиту (на факс (05444) 2-52-54) чи за 

адресою: 41400, Сумська область, м.Глухів, вул.Терещенків,36.                                                                                                                                                       

2. Інформація про 

замовника торгів 
 

повне найменування  Глухівський агротехнічний інститут імені С.А.Ковпака  

Сумського національного аграрного університету 

місцезнаходження Україна, 41400, Сумська область, м.Глухів, вул.Терещенків,36.            

посадова особа 

замовника, 

уповноважена 

здійснювати зв'язок з 

учасниками 

       Литвиненко Віра Петрівна, провідний економіст, 41400, Сумська 

область, м.Глухів, вул. Терещенків, 36, (05444)2-52-54, 

vera_litv@ukr.net). 

 

3. Інформація про 

предмет закупівлі 

  

найменування 

предмета закупівлі 
Код за ДК 016:2010 - 19.20.2 - Паливо рідинне та газ: оливи 

мастильні  

( код  за ДК 021:2015 – 09100000-0 – Паливо) 

 

вид предмета закупівлі Заправка службових автомобілів через автозаправні станції по м. 

Глухів  (за відомістю) . 

місце, кількість, обсяг 

поставки товарів 

(надання послуг, 

виконання робіт) 

Бензин А-95 – орієнтована кількість 900 л., Бензин А-92 – орієнтовна 

кількість 3000 л;  Бензин А-92 Євро – орієнтовна кількість 1800 л; 

дизельне паливо – орієнтована кількість – 12000  л; газ скраплений – 

орієнтовна кількість 7000 л; олива М10 Г2к – орієнтовна кількість 

1500 л. 

     

строк   поставки 

товарів (надання 

послуг, виконання 

робіт) 

  Протягом 2016 року 

4. Процедура 

закупівлі 

Відкриті торги 

5. Недискримінація 

учасників 

       Учасниками процедури закупівлі можуть бути фізичні особи , в 

тому числі фізичні особи – підприємці та юридичні особи . 

6. Інформація про 

валюту (валюти), у 

якій (яких) повинна 

    Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня. 
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бути розрахована і 

зазначена ціна 

пропозиції 

конкурсних торгів 

7. Інформація про 

мову (мови), 

якою(якими) повинні 

бути складені 

пропозиції 

конкурсних торгів 

      Під час проведення процедури закупівлі усі документи в 

пропозиціях    учасників викладаються українською мовою. 

  

 

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

1. Процедура надання 

роз'яснень щодо 

документації 

конкурсних торгів 

      Документація конкурсних торгів може бути безоплатно отримана 

кожною фізичною/юридичною особою на веб-порталі 

Уповноваженого органу.  

      Фізична/юридична особа, яка отримала 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 звернення протягом 

трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі 

Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону. 

 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 днів 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 письмово 

(факсом з подальшим наданням оригіналу листа) повідомляє про це 

учасників,а також  повинен забезпечити ведення протоколу таких 

зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо звернень і 

надсилає його всім особам, яким було надано документацію 

конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах. 

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до 

статті10 Закону . 

                                      III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

1. Оформлення 

пропозиції 

      Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за 

підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, 

пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному 
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конкурсних торгів 

*Ця вимога не 

стосується учасників, 

які здійснюють 

діяльність без печатки 

згідно з чинним 

законодавством, за 

винятком оригіналів чи 

нотаріально завірених 

документів, виданих 

учаснику іншими 

організаціями 

(підприємствами, 

установами) 

конверті. 

     Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну 

пропозицію конкурсних торгів.   

      Пропозиція конкурсних торгів оформляється згідно з формою, 

наведеною в Додатку 1 до документації конкурсних торгів. 

    Усі сторінки аркуша з обох боків пропозиції конкурсних торгів 

учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані. А 

також усі сторінки аркуша з обох боків  пропозиції конкурсних 

торгів учасника процедури закупівлі повинні  містити  

власноручний підпис уповноваженої особи учасника процедури 

закупівлі, а також відбитки печатки* учасника (при наявності), 

крім оригіналів документів та нотаріально завірених копій.   
       На зворотному боці останньої сторінки пропозиції конкурсних 

торгів місце її прошиття має бути заклеєно контрольним аркушем 

паперу з маркуванням «Прошито та пронумеровано (зазначити 

кількість аркушів) та засвідчено підписом Учасника або його 

уповноваженої особи та печаткою (при наявності) . 

       Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних 

торгів учасника процедури закупівлі  підтверджується: 

- для посадової особи учасника, посада якої визначена у 

статутних документах -   виписка з протоколу зборів засновників, 

копія   наказу про призначення або інший документ, що підтверджує 

повноваження посадової особи учасника; 

- -     для інших посадових осіб учасника  - довіреність та виписка з    

протоколу зборів засновників (копія протоколу зборів засновників ), 

- копія наказу про призначення посадової особи, яка надала 

довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження 

посадової особи учасника яка надала довіреність  

       Повноваження учасника – фізичної особи підтверджується 

документами: копією паспорта, копією довідки про присвоєння 

ідентифікаційного коду. 

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, 

який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки 

учасника процедури закупівлі*. Якщо учасником є фізична особа, 

конверти засвідчуються лише підписом учасника – фізичної особи. 

На конверті повинно бути зазначено: 

-  повне найменування і місцезнаходження замовника; 

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення 

відкритих торгів; 

- повне найменування (прізвище, ім’я , по батькові) учасника 

процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), 

ідентифікаційний код  за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; 

- маркування: „Не відкривати  до 11  год. 00 хв. 27.04.2016 року» 

      Якщо конверти,  що містять пропозицію конкурсних торгів, не 

оформлені, не запечатані та не промарковані відповідно до вимог 

документації конкурсних торгів, замовник не несе відповідальності 

за передчасне розкриття конвертів, їх втрату або запізнення, 

збереження форми та змісту пропозиції конкурсних торгів до 

моменту її офіційного розкриття.    

2. Зміст пропозиції 

конкурсних торгів 

учасника 

       Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником 

процедури закупівлі повинна складатися з: 

 - реєстру з переліком документів, які подає Учасник в складі 
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пропозиції конкурсних торгів з нумерацією сторінок; 

-  заповненої форми  «Пропозиція конкурсних торгів» (форма 

наведена в Додатку 1 до цієї документації); 

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або 

представника учасника процедури закупівлі щодо підпису 

документів пропозиції конкурсних торгів  (копія наказу про 

призначення керівника підприємства на посаду або копія протоколу 

рішення власників чи акціонерів про призначення його керівником 

або виписку з протоколу  засновників про призначення директора, 

президента, голови правління або копію довіреності керівника 

учасника та інше). У разі,  якщо підписувати договір буде інша 

уповноважена особа, надати документальне підтвердження 

повноважень цієї особи (оригінал довіреності)   ; 

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність 

кваліфікаційним критеріям згідно статті 16 ,17 Закону та вимогам 

документації конкурсних торгів  (Додаток 2); 

-  документального підтвердженої інформації  про необхідні 

технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі  ( 

Додаток 3  ); 

        Для правильного оформлення пропозиції конкурсних торгів 

учасник вивчає всі інструкції, форми, терміни, наведені у 

документації конкурсних торгів. Неспроможність подати всю 

інформацію, що потребує документація конкурсних торгів, або 

подання пропозиції, яка не відповідає вимогам в усіх відношеннях, 

буде віднесена на ризик учасника та спричинить за собою 

відхилення такої пропозиції.    

 

3. Забезпечення 

пропозиції 

конкурсних торгів 

Не вимагається. 

4. Умови повернення 

чи неповернення 

забезпечення 

пропозиції 

конкурсних торгів 

 ----------------------------- 

 

5. Строк, протягом 

якого пропозиції 

конкурсних торгів є 

дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються   дійсними протягом 

90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.  

До закінчення цього строку замовник має право вимагати від 

учасників продовження строку дії пропозиції конкурсних  торгів. 

Учасник має право: 

- відхилити таку вимогу;  

   - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним 

пропозиції конкурсних  торгів . 

6. Кваліфікаційні 

критерії до учасників 

       При визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації 

конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних 

критеріїв, зазначених у статті 16 Закону. 

      Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників 

відповідно до статті 16 Закону, вимоги,  встановлені статтею 17 

Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження 

відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із 

законодавством.    

    Кваліфікаційні критерії наведені в Додатку 2. 
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7. Інформація про 

необхідні технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

 

     Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі 

пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують 

відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, 

якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, 

встановлених замовником. 

      Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні 

характеристики предмета закупівлі зазначена в Додатку 3 до 

документації конкурсних торгів.      

8. Інформація про 

субпідрядника 

(субпідрядників) 

 

9. Опис окремої 

частини (частин) 

предмета закупівлі 

(лота) щодо якої 

можуть бути подані 

пропозиції 

конкурсних торгів  

Учасники процедури закупівлі  подають пропозиції конкурсних 

торгів  в цілому, лотів не передбачено 

   

 

 

10. 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 

пропозицій конкурсних 

торгів 

    Пропозиція конкурсних торгів подається учасником особисто або 

надсилається поштою з повідомленням про вручення. 

       місце подання 

пропозицій конкурсних 

торгів 

  Україна, 41400, Сумська обл.., м.Глухів, вул.Терещенків,36, 

бухгалтерія  

       кінцевий строк 

подання пропозицій 

конкурсних торгів 

(дата, час) 

  Дата: 27.04.2016 року 

  Час :10 год. 00 хвилин   

     Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після 

закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються 

учасникам, що їх подали. 

      На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня 

надходження запиту підтверджує надходження пропозиції 

конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. 

2. Місце, дата та час 

розкриття пропозицій   

конкурсних торгів: 

місце розкриття 

пропозицій  

конкурсних торгів  

 Україна, 41400, Сумська обл.., м.Глухів, вул.Терещенків,36, 

бухгалтерія 

      дата та час 

розкриття пропозицій 

конкурсних торгів 

 Дата:    27.04.2016 року 

  Час :11 год. 00 хвилин   

        До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів 

замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені 
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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.  

       Для підтвердження повноважень особи бути присутнім на 

розкритті  пропозицій конкурсних торгів разом з пропозицією 

надається: 

- для керівника Учасника – копія наказу про призначення на 

посаду; 

- для уповноваженого представника Учасника – оригінал або копія 

доручення / довіреності.  

Зазначені документи не запаковуються в конверт, а передаються 

особисто в руки представнику замовника. 

       Для підтвердження особи такий представник повинен 

пред’явити паспорт або іншій документ, передбачений 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, зі 

змінами».  

      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, оголошується 

ціна кожної пропозиції конкурсних торгів та кожної частини 

предмета закупівлі (лота).  Зазначена інформація вноситься до 

протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.  

       Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у  

день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, 

затвердженою Міністерством економічного розвитку і торгівлі 

України.  

        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 

та методика оцінки 

пропозиції 

конкурсних  торгів  із 

зазначенням питомої 

ваги критерію 

     Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями 

змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду 

та оцінки пропозицій. 

     Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з 

питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції 

конкурсних торгів.  

      Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, 

пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з 

Законом (у кількості не менше двох), на основі критеріїв і методики 

оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів. 
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     Під час оцінки Замовником пропозицій використовуються 

критерії та методика, зазначені в Додатку 4.  

      До оцінки пропозицій за критерієм «Ціна» приймаються ціни, 

запропоновані учасниками торгів, які відображені в протоколі 

розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

       Процес оцінки пропозицій конкурсних торгів є конфіденційним 

та здійснюється на закритому засіданні комітету з конкурсних торгів 

Замовника.  

        Інформація, що має відношення до розгляду, пояснення, 

з’ясування  та оцінки пропозицій, не розкривається Учасникам або 

будь- яким  іншим особам, які офіційно не брали участі у даній 

процедурі закупівлі.  

Будь- які спроби Учасника вплинути на оцінювання Замовником 

пропозиції або прийняття рішення про вибір переможця може 

призвести до відхилення його пропозиції.   

       Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця 

процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня 

розкриття пропозицій конкурсних торгів.    

2. Виправлення 

арифметичних 

помилок 

       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, за умови 

отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію 

конкурсних торгів. 

      Виправлення здійснюється безпосередньо в пропозиції (в 

документі, де допущено помилку), завіряється надписом 

«Виправленому вірити» та засвідчується підписом голови комітету 

та уповноваженою особою учасника. 

      Помилки виправляються Замовником  у такій послідовності: 

а) при розходженні між сумами, вказаними прописом та  

цифрами,  визначальною є правильна сума отримана в результаті 

виконання арифметичних дій, а неправильна сума виправляється; 

б) при допущенні помилок у визначенні результатів 

арифметичних дій визначальними є показники величин, з якими 

вчиняються арифметичні дії , а результат виправляється; 

в) при визначенні вартості товару (одиниці, групи, чи загальної 

вартості) у гривневому еквіваленті до розрахунку беруться 

показники вартості за десятковим розподілювачем з двома знаками 

після коми (значення копійок), які у випадку більшої кількості знаків 

заокруглюються за загальноприйнятими математичними правилами, 

а результат виправляється.  

При виявленні арифметичної помилки при оцінці пропозицій 

Учаснику торгів направляється відповідний лист. Учасник протягом 

двох робочих днів має надати письмову відповідь про погодження 

(або непогодження) на виправлення виявленої арифметичної 

помилки. 

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичної  

помилки, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється. Якщо 

протягом двох робочих днів Учасник не надає Замовнику відповідь 

на запит щодо виправлення арифметичної помилки, його пропозиція 

конкурсних торгів відхиляється. 

3. Інша інформація Учасн       Учасник вказує ціну   в Грн. за  один  літр з урахуванням всіх   
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обов’язкових платежів  та остаточно виводиться  підсумкова 

ціна  пропозиції, Грн.  з ПДВ. 

       Пропозиція повинна бути чітко та остаточно визначена без будь 

– яких посилань або застережень та за будь яких обставин не 

підлягає зміні або коригуванню, окрім виправлення арифметичних 

помилок.   

 Додаткова інформація: 
   1. Замовник протягом усього процесу здійснення закупівлі 

забезпечує конфіденційність інформації, наданої учасниками. 

Інформація про розгляд та  оцінку пропозицій надається виключно 

Уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне 

регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та 

суду. 

    2. Всі повідомлення і заяви Замовника та учасників, що 

стосуються проведення процедури закупівлі, повинні бути викладені 

в письмовій формі.  

    3. Усі інші питання, які не передбачені цією документацією, 

регулюються законодавством. 

    4. Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та 

поданням його пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є 

відповідальним за зміст пропозиції учасника та за витрати учасника 

на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів. 

     5. Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй 

пропозиції несе учасник. 

     6. Фізична чи юридична особа, може звернутися до органу 

оскарження з метою захисту своїх прав та охоронюваних законом 

інтересів з приводу дії, рішення, бездіяльність Замовника, що 

суперечать законодавству у сфері державних закупівель і внаслідок 

яких порушено право чи законні інтереси такої особи. 

Оскарження дій Замовника здійснюється у порядку, передбаченому 

Законом. 

      7. Учасник – переможець процедури закупівлі при укладенні 

договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження  

даного виду діяльності, яка є предметом закупівлі, якщо отримання 

такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності 

передбачено законодавством. 

4. Відхилення 

пропозицій 

конкурсних торгів 

    Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо 

 учасник:  

1) не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 

16 Закону ;  

-  -     не погоджується з виправленням виявленої замовником 

арифметичної помилки;  

-  2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 

цього Закону;  

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації    

конкурсних торгів. 

І\     Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із 

зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого 

відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого 

рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону . 

    Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, 

наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, 
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установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання 

достовірної інформації про його невідповідність вимогам 

кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині 

першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у пропозиції 

конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є 

суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник 

відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника. 

5. Відміна 

замовником торгів чи 

визнання їх такими, 

що не відбулися 

   Замовник відміняє торги у разі: 

 відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт і 

послуг; 

 неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені 

порушення законодавства з питань державних закупівель;  

  порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення 

процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати 

процедури закупівлі, передбаченого цим Законом ;  

 подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних 

торгів;  

 відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з  

Законом;  

 якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. 

       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. 

 скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і 

послуг.   

        Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не 

відбулися, замовник надсилає  всім учасникам протягом трьох 

робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та 

оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону . 

                                       VI. Укладання договору про закупівлю 

1. Терміни укладання 

договору 

       У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію 

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. З метою 

забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про 

закупівлю не може бути укладено  раніше ніж через 10 днів з дати 

оприлюднення на веб – порталі Уповноваженого органу  

повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.       

2. Істотні умови, які 

обов'язково 

включаються до 

договору про 

закупівлю 

Істотними умовами договору про закупівлю є:  

      Предмет договору – Код за ДК 016:2010 - 19.20.2 - Паливо 

рідинне та газ: оливи мастильні  

( код  за ДК 021:2015 – 09100000-0 – Паливо) 

      Кількість товару - Обсяги закупівлі товару можуть бути 

зменшені залежно від реального фінансування видатків. 
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      Порядок здійснення оплати – Оплата за товар здійснюється на 

підставі виставленої накладної, вид розрахунків – безготівковий.  

      Сума, визначена у договорі - за умов документації і пропозиції 

конкурсних торгів. Сума, визначена у  Договорі, може бути 

зменшена за взаємною згодою Сторін. 

       Термін дії договору – по 31.12.2016 року. 

       Права і обов’язки сторін - учасник надає товар в передбачені 

договором терміни   

       Вказівка умови щодо можливості зменшення об’ємів 

закупівлі залежно від реального фінансування – замовник може 

зменшити обсяг  закупівлі товару  залежно від реального 

фінансування видатків шляхом укладення додаткової угоди, 

попередивши про це постачальника протягом трьох робочих днів. 

       Відповідальність сторін – Учасник зобов’язаний надавати 

товар належної якості та замінювати товар неналежної якості.У разі 

затримки надання товару або надання не в повному обсязі, заявлених 

Замовником, Виконавець сплачує неустойку у розмірі подвійної 

облікової ставки НБУ від суми ненаданих послуг за кожний день 

затримки. 

Крім того: 

1. Виконавець надає Замовникові товар  , а Замовник сплачує 

за наданий товар за цінами, які зазначені у Додатку, що додається до 

Договору і є його невід'ємною частиною. 

2. Бюджетні зобов’язання за договором закупівлі можуть 

виникнути у разі наявності та в межах відповідних бюджетних 

асигнувань. 

3. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за 

наданий товар здійснюються при отриманні Замовником 

бюджетного призначення на фінансування закупівлі протягом 3-х 

банківських днів. 

4. Ціна товару  визначається з урахуванням податків та зборів, 

що сплачуються або мають бути сплачені. 

     5. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання. 

     Істотні умови договору про закупівлю  не можуть змінюватися 

після його підписання до виконання зобов’язань сторонами у 

повному обсязі, крім випадків: 

- зміни ціни за одиницю даного товару, яка  може відбутися не більш 

як на 10 відсотків у разі коливання ціни товару на ринку за умови, 

що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в 

договорі.  ; 

- покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке 

покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі, 

- зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно 

до змін таких ставок. 

         Погодження з істотними умовами договору обов’язково 

повинно бути надано Учасниками   в складі пропозиції конкурсних 

торгів 

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 неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, 

визначений  Законом , замовник повторно визначає найбільш 

економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії 
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яких ще не минув. 

4. Забезпечення 

виконання договору 

про закупівлю 

Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається.  
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Додаток 1                                                                                                                                     

                                                                                  

КОНКУРСНА  ПРОПОЗИЦІЯ НА ЗАКУПІВЛЮ 

Код за ДК 016:2010 - 19.20.2 - Паливо рідинне та газ: оливи мастильні  

( код  за ДК 021:2015 – 09100000-0 – Паливо) 

 

       Уважно вивчивши документацію конкурсних торгів, цим подаємо на участь у торгах  

  свою  пропозицію: 

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 підприємства (організації);  
7. Інформація про статус Учасника відносно до виробника Товару (виробник, офіційний 

представник виробника, дилер, дистриб’ютор, посередник, тощо)   
 

Найменування 
товару 

 

Одиниці 
виміру 

Кількість 
 

Ціна за 
одиницю, 
грн./літр, 
без ПДВ 

Ціна за 
одиницю, 
грн./літр, 

з ПДВ 

Загальна 
вартість, грн., з 

ПДВ 

Бензин А-95 л 900    
Бензин А-92 л 3000    
Бензин А-92 Євро л 1800    
Дизельне паливо л 12000    
Газ скраплений л 7000    
Олива М10 Г2к л 1500    

 

1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних 

торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу 

попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на 

себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.  

2. Ми погоджуємось дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90  днів з дати 

розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде 

обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь який час до закінчення 

зазначеного терміну.  

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі 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. 

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із 

замовником 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 на веб – порталі Уповноваженого органу  повідомлення про акцепт 

пропозиції конкурсних торгів. 

 

 

  (посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою) 
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Додаток 2 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ 

ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ 

 

І Кваліфікаційні критерії 

(ст.16) 

Документ Вимоги до документу. 

1. 

  Наявність обладнання та 

матеріально-технічної 

бази. 

Довідка (складена в довільній 

формі) про наявність в учасника  

(перелік) АЗС (власних або на 

договірних засадах) та їх 

розташування. 

Оригінал документа за   

підписом уповноваженої 

особи учасника  

завірений печаткою (при 

наявності) 

2. 

Наявність працівників 

відповідної кваліфікації, 

які мають необхідні 

знання та досвід 

Довідка (складена в довільній 

формі). 

Оригінал документа за   

підписом уповноваженої 

особи учасника  

завірений печаткою (при 

наявності) 

3. 

 Наявність 

документально 

підтвердженого досвіду  

виконання аналогічних 

договорів. 

 Довідка (складена в довільній 

формі) про досвід виконання 

аналогічних договорів за 2014 -

2015 роки  (із зазначенням назви 

підприємства, адреси, обсягу та   

суми закупівлі),  не менше трьох. 

Оригінал документа  за   

підписом уповноваженої 

особи учасника  

завірений печаткою (при 

наявності) 

 

 

3.   Наявність фінансової 

спроможності. 

3.1. Фінансовий обіг: 

Звіт про фінансові результати   

за  останній звітний період  

(за  2015 рік) 

3.2. Баланс:  

Для юридичних осіб – баланс 

підприємства за останній звітний 

період ( за 2015 рік). 

3.3. Звіт  про рух грошових 

коштів за останній звітний період  

(за   2015 рік). 

* У разі якщо учасник 

відповідно до норм чинного 

законодавства не зобов’язаний 

складати вказані документи, 

такий учасник подає інші 

фінансові документи за останній 

звітний період, що є для нього 

документами фінансової звітності 

3.1.-3.3.  Копії 

документів  за   підписом 

уповноваженої особи 

учасника  завірені 

печаткою (при наявності).  

  

3.4. Довідка з 

обслуговуючого банку  про 

відсутність (наявність)  

заборгованості за кредитами, 

датована не більше місячної 

давнини до дати розкриття 

пропозицій  

 

3.4. Оригінал або 

нотаріально завірена 

копія довідки про 

відсутність (наявність)  

заборгованості за 

кредитними угодами  
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2.  Документи, які повинен надати Учасник для підтвердження свого права на участь у 

процедурі закупівлі у відповідності до Закону (для підтвердження відсутності підстав для 

відмови в участі у торгах)  згідно статті 17 Закону: 

2.1.  

Учасник на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

 Згідно абз. 3 ч. 3 ст. 17 замовник не вимагає від учасника документів  та інформацію, що 

підтверджує відсутність підстав, визначених в пункті 1. ч.1 цієї статті***  

Переможець на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

Інформація у довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та 

завірена печаткою (у разі наявності) про відсутність інших підстав для відмови в участі у процедурі 

закупівлі, які визначені статтею 17 Закону, а саме: - переможець не пропонує, не дає та не 

погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого 

державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, 

послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури 

закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі. ** 

 

2.2. 

Учасник на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

Для юридичних осіб  

1) інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та 

завірена печаткою (у разі наявності) про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником не 

вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення;  

2) інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та 

завірена печаткою (у разі наявності) щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого 

з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до 

закону, або інформація в довільній формі про відсутність антикорупційної програми та 

уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони не є 

обов’язковими відповідно до закону. На підтвердження вимоги щодо антикорупційної програми та 

уповноваженого з антикорупційної програми, передбаченої п. 1¹ та п. 9 ч.1 ст.17 Закону, учасник в 

складі пропозиції конкурсних торгів подає інформацію в одному екземплярі. 

Переможець на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

 Для юридичних осіб 

 1) інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та 

завірена печаткою (у разі наявності) про те, що відомості про юридичну особу, яка є переможцем 

не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з 

корупцією правопорушення;  

2) копія антикорупційної програми переможця*;  

3) копія наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи, *.  

* Зазначені документи переможець подає у випадку, якщо необхідність їх наявності та 
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затвердження в переможця передбачена ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції». У разі 

якщо переможець відповідно до норм чинного законодавства або переможець-нерезидент 

відповідно до норм законодавства країни реєстрації не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних 

документів, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом 

уповноваженої особи переможця та завірений печаткою (у разі наявності), в якому зазначає 

законодавчі підстави ненадання зазначених вище документів.** 

2.3.  

 Учасник на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірена 

печаткою (у разі наявності) про те, що Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено 

учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка 

є учасником не було притягнуто, згідно із законом, до відповідальності за вчинення у сфері 

державних закупівель корупційного правопорушення.  

Переможець на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

 Оригінал або нотаріально завірена копія документу виданого відповідним територіальним 

управлінням Міністерства юстиції України про відсутність службової (посадової) особи 

переможця, яку уповноважено переможцем представляти його інтереси під час проведення 

процедури закупівлі, фізичної особи, яка є переможцем в єдиній базі даних осіб, які вчинили 

корупційні правопорушення. Документ повинен бути не більше місячної давнини відносно дати 

оприлюдненого на веб- порталі акцепту пропозиції.** 

 

  

2.4. 

 Учасник на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірена 

печаткою (у разі наявності) з посиланням на Зведені відомості про рішення органів АМКУ щодо 

визнання вчинення суб’єктами господарювання порушень законодавства про захист економічної 

конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосувалися спотворення результатів 

торгів (тендерів), а також щодо можливого подальшого судового розгляду цих рішень, їх 

перевірки, перегляду органами Антимонопольного комітету України, розміщена на офіційному 

веб-порталі Антимонопольного комiтету України (www.amc.gov.ua) в розділі «Діяльність у сфері 

державних закупівель», в якій учасник 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 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів ( тендерів). 

Переможець на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

 Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та 

завірена печаткою (у разі наявності) з посиланням на Зведені відомості про рішення органів АМКУ 

щодо визнання вчинення суб’єктами господарювання порушень законодавства про захист 

економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосувалися спотворення 

результатів торгів (тендерів), а також щодо можливого подальшого судового розгляду цих рішень, 
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їх перевірки, перегляду органами Антимонопольного комітету України, розміщена на офіційному 

веб-порталі Антимонопольного комiтету України (www.amc.gov.ua) в розділі «Діяльність у сфері 

державних закупівель», в якій переможець 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 «Прзахист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 

антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів)** 

 

2.5. 

 Учасник на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірена 

печаткою (у разі наявності) про те, що фізична особа, яка є учасником не була засуджена за злочин, 

вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому 

законом порядку 

Переможець на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

 Оригінал або нотаріально завірена копія документа (-ів)  компетентних органів  з інформацією 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 Документ 

повинен бути не більше місячної давнини відносно дати оприлюдненого на веб- порталі акцепту 

пропозиції** 

  

 2.6. 

 Учасник на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірена 

печаткою (у разі наявності) 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 

встановленому законом порядку 

Переможець на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

 Оригінал або нотаріально завірена копія документа (-ів) компетентних органів з інформацією про 

те, що службова (посадова) особа переможця, яку уповноважено переможцем 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 встановленому законом порядку 

Документ повинен бути не більше місячної давнини відносно дати оприлюдненого на веб- порталі 

акцепту пропозиції** 

 

2.7.  

 Учасник на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

Згідно ч. 3 ст. 17 замовник не вимагає від учасника документ та інформацію, що підтверджує 

відсутність підстав, визначених в пункті 6. *** 

Переможець на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 
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нижче  

Інформація у довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та 

завірена печаткою (у разі наявності) про відсутність інших підстав для відмови в участі у процедурі 

закупівлі, які визначені статтею 17 Закону, а саме: - цінова пропозиція подана переможцем 

процедури закупівлі, який не є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі 

та/або з членом(членами) комітету з конкурсних торгів замовника. ** 

  

2.8.  

 Учасник на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірена 

печаткою (у разі наявності) з підтвердженням того, що учасника не визнано в установленому 

законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрито ліквідаційну процедуру.  

Переможець на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

Оригінал або копія повної інформаційної довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких 

порушено провадження у справі про банкрутство, або оригінал чи копію витягу з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, який містить дані про 

відсутність порушеної стосовно суб’єкта підприємницької діяльності процедури банкрутства. 

Документ повинен бути не більше місячної давнини відносно дати оприлюдненого на веб- порталі 

акцепту пропозиції (переможець має право надавати документи видані в паперовому вигляді або 

сформовані в електронній формі (відтворені на папері) у відповідності до законодавства). ** 

 

  

2.9.  

 Учасник на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірена 

печаткою (у разі наявності) з підтвердженням того, що у Єдиному реєстрі юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців наявна інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» про кінцевого 

бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи- резидента України, яка є учасником. В 

разі якщо учасник не повинен згідно законодавства подавати вищенаведену інформацію, він надає 

інформацію в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та 

завірена печаткою (у разі наявності) в якій зазначає законодавчі підстави неподання такої 

інформації.  

 Переможець на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та 

завірена печаткою (у разі наявності) підтвердженням того, що у Єдиному реєстрі юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців наявна інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців» про кінцевого 

бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи-резидента України, яка є переможцем. В 

разі якщо учасник не повинен згідно законодавства подавати вищенаведену інформацію, він надає 

інформацію в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та 

завірена печаткою (у разі наявності) в якій зазначає законодавчі підстави неподання такої 

інформації. ** 
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2.10.  

 Учасник на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

Для юридичних осіб . 

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірена 

печаткою (у разі наявності) щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого з 

антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до 

закону, або інформація в довільній формі про відсутність антикорупційної програми та 

уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони не є 

обов’язковими відповідно до закону. На підтвердження вимоги щодо антикорупційної програми та 

уповноваженого з антикорупційної програми, передбаченої п. 1¹ та п. 9 ч.1 ст.17 Закону, учасник в 

складі пропозиції конкурсних торгів подає інформацію в одному екземплярі. 

Переможець на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

Для юридичних осіб.  

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та 

завірена печаткою (у разі наявності) щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого 

з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до 

закону, або інформація в довільній формі про відсутність антикорупційної програми та 

уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони не є 

обов’язковими відповідно до закону. ** 

 

2.11.  

 Учасник на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірена 

печаткою (у разі наявності) про те, що учасник не має заборгованості зі сплати податків і зборів 

(обов’язкових платежів). 

Переможець на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

Оригінал або нотаріально завірена копія довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів 

(обов’язкових платежів), видана відповідною Державною податковою інспекцією, що діє станом на 

дату подання документа** 

 

2.12.  

 Учасник на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

Лист у довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірений 

печаткою (за наявності) з інформацією: - про статус учасника з посиланням на відповідний розділ 

(пункт, абзац тощо) установчих документів, в яких зазначено, що учасник здійснює господарську 

діяльність згідно з положеннями його статуту.  

Переможець на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

1. Лист у довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та завірений 
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печаткою (за наявності) з інформацією: - про статус переможця з посиланням на відповідний розділ 

(пункт, абзац тощо) установчих документів, в яких зазначено, що переможець здійснює 

господарську діяльність згідно з положеннями його статуту.** 

 

 

2.13. 

 Учасник на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірена 

печаткою (у разі наявності) з підтвердженням того, що він не зареєстрований в офшорних зонах.  

Переможець на виконання вимоги статті 17 Закону повинен надати інформацію, викладену 

нижче  

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та 

завірена печаткою (у разі наявності) з підтвердженням того, що він не зареєстрований в офшорних 

зонах. 

3. Інші вимоги: 

3.1.Копія Статуту (зі змінами – в разі наявності), засвідчена підписом  учасника та його печаткою   

або іншого установчого документу (у випадку відсутності Статуту). 

3.2. Копія довідки  про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або копія довідки про 

присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб). 

3.3. Оригінал або копія витягу або виписки  з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців . 

3.4. Копія Свідоцтва платника ПДВ  або  витягу з Реєстру платника ПДВ (якщо учасник є 

платником ПДВ), копія свідоцтва про сплату єдиного податку або витягу з реєстру платників 

єдиного податку  (якщо учасник є платником єдиного податку) 

3.5. Копія паспорту (для фізичних осіб) -  (1,2,3 10,11   сторінки). 

  ***Документи та інформацію, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 

1 і 6 частини першої ст. 17 Закону учасник не надає. Але учасник має відповідати даним 

критеріям.  

** Документи та інформацію, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами 

першою і другою ст. 17 Закону, переможець повинен подати замовникові у строк, що не 

перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу 

повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. У разі ненадання переможцем торгів 

документів відповідно до всіх вимог документації в зазначені строки замовник акцептує 

наступну найбільш економічно вигідну пропозицію відповідно до частини 3 ст. 31 Закону.                                                                                                                                                    
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                                                                                                                                  Додаток 3 

 

                                                                       ТЕХНІЧНІ   ВИМОГИ 

 

 

       Щоденна заправка службових автомобілів пальним на АЗС м. Глухів  за відомістю, з 

використанням  талонів,  з використанням паливних карток (смарт – картками). 

Учасники повинні мати можливість цілодобової заправки автомобілів замовника на кожній 

АЗС заправника. 

        Орієнтована кількість Бензин А-95 –900 л., Бензин А-92 –3000 л;  Бензин А-92 Євро –

1800 л; дизельне паливо –12000  л; газ скраплений –7000 л; олива М10 Г2к –1500 л. 

        Паливо-мастильні матеріали повинні відповідати  вимогам ДСТУ  щодо кожного виду 

товару,   затверджений наказом Держспоживстандарту України № 244 від 03 жовтня 2007 та 

мають відповідати наступним умовам : 

- повинен бути обов’язково сертифікований; 

- мати високі карбюраційні властивості, тобто утворювати паливну суміш, яка забезпечує 

легкий запуск  двигуна та стійку роботу при всіх режимах; 

- не викликати детонацію двигуна; 

- забезпечувати повне згорання.  

              Паливо-мастильні матеріали повинні відповідати існуючим міжнародним  та 

національним стандартам, технічним умовам заводів виробників, мати паспорта якості та 

сертифікат відповідності, виданий органом з сертифікації. Дизельне паливо повинне бути 

літнім або зимовим паливом відповідно до сезону.   
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                                                                                                                                   Додаток 4 

                                                   

 

 

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ 

 

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі єдиного критерію – 

ціна предмету закупівлі.  

Максимально можлива кількість балів – 100 балів. 

Всі пропозиції, оцінені згідно з критерієм оцінки, розташовуються по мірі зростання 

значень сумарного показника, переможець визначається шляхом голосування членів 

комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше 

двох третин членів комітету з конкурсних торгів. Якщо результати голосування розділилися 

порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів. 

Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів. 

 

 

 

МЕТОДИКА ОЦІНКИ 

1. Кількість балів за критерієм «Ціна предмету закупівлі» визначається наступним 

чином: 

 Пропозиції конкурсних торгів, у якій ціна предмету закупівлі найменша, 

присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій 

конкурсних торгів визначається за формулою: 

Бобчисл.  = Цmin/Ц обчисл.*100, де: 

Бобчисл.   – обчислювальна кількість балів; 

Цmin  – найнижча вартість предмету закупівлі; 

Цобчисл. – показник пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої 

обчислюється 

Максимально можлива кількість балів  - 100. 

 

2. Ціни, зазначені в пропозиції конкурсних торгів учасника, повинні бути чітко 

визначені та включати елементи, передбачені умовами  DDP - Інкотермс у редакції 2010 р. 



 

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення відкритих торгів  
 

1. Замовник(генеральний замовник): 

1.1. Найменування: Глухівський агротехнічний інститут імені С.А.Ковпака Сумського 

національного аграрного університету. 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 26378233. 

1.3. Місцезнаходження: вул. Терещенків, 36, м.Глухів, Сумська область ,41400. 

1.4. Реєстраційний рахунок замовника(генерального замовника): 35226233014173. 

1.5. Посадові особи замовника(генерального замовника), уповноважені здійснювати зв’язок з 

учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із 

зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса):Литвиненко Віра Петрівна, 

провідний економіст, 41400, Сумська область, м.Глухів, вул. Терещенків, 36, (05444)2-52-54, 

vera_litv@ukr.net). 

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 451385 

(чотириста п’ятдесят одна тисяча триста вісімдесят п’ять) грн 00 коп. 

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником (генеральним замовником) додатково розміщується 

інформація про закупівлю: www/gatisnau.sumy.ua 

4. Інформація про предмет закупівлі: 

4.1. Найменування предмета закупівлі: код за ДК 016:2010 –19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи 

мастильні(код за ДК 021:2015 – 09100000-0 – Паливо). 

4.2. Кількість товарів або обсяг робіт чи надання  послуг: бензин А95 – 900 л; Бензин А92  - 3000 л; 

Бензин А92  Євро - 1800 л; Дизельне паливо – 12000 л; Газ скраплений – 7000 л; Олива М10 

Г2к – 1500 л. 

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул.Терещенків,36, м.Глухів , 

Сумська область, 41400 . 

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2016  року. 

5. Місце отримання документації конкурсних торгів: вул.Терещенків,36, м.Глухів , Сумська область, 

41400 , бухгалтерія. 

6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів ( якщо замовник (генеральний замовник) вимагає його 

надати) :  

6.1. Розмір: не вимагається. 

6.2. Вид:  -------------------- 

6.3. Умови надання: ----- 

7. Подання пропозицій конкурсних торгів: 

7.1. Місце: вул.Терещенків,36, м.Глухів , Сумська область, 41400 , бухгалтерія. 

7.2. Строк: не пізніше 10.00 години 27.04.2016 року . 

8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів: 

8.1. Місце: вул.Терещенків,36, м.Глухів , Сумська область, 41400 , бухгалтерія. 

8.2. Дата: 27.04.2016 року. 

8.3. Час: 11 година 00 хвилин. 

9.  Інформація про рамкову угоду: 

9.1. Строк, на який укладається рамкова угода: ----------------- 

9.2. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: ------------------ 

10. Додаткова інформація. 
 

Голова комітету  

з конкурсних торгів        О.П.Мандрик 





 

ЗАПИТ  

цінових пропозицій 
 

1. Замовник. 

1.1. Найменування: Глухівський агротехнічний інститут імені С.А.Ковпака Сумського 

національного аграрного університету. 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 26378233. 

1.3. Місцезнаходження: вул. Терещенків, 36 , м.Глухів, Сумська область, 41400. 

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35226233014173. 

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по 

батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського 

телефонного зв’язку, електронна адреса):Литвиненко Віра Петрівна, провідний економіст, 41400, 

Сумська область, м.Глухів, вул. Терещенків, 36, (05444)2-52-54, vera_litv@ukr.net). 

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 340000 

(триста сорок тисяч) грн 00 коп. 

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: 

www/gatisnau.sumy.ua 

4. Інформація про предмет закупівлі. 

4.1. Найменування предмета закупівлі: код за ДК 016:2010 - 25.21.1 - Радіатори та котли 

центрального опалення( код за ДК 021:2015 – 44621000 – 9 – Радіатори та котли). 

4.2. Опис предмета закупівлі чи його частин ( якщо замовник передбачає подання цінових 

пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: Котел “Ретра  – 3М», 

потужністю 1000 кВт.. 

4.3. Місце поставки товарів або надання послуг:вул.Терещенків,36,м.Глухів, Сумська область, 41400. 

4.4. Строк поставки товарів або надання послуг: до жовтня 2016  року. 

5. Основні умови договору: у відповідності до ст.40 Закону України «Про здійснення державних 

закупівель». 

6. Строк дії цінових пропозицій: 120 днів. 

7. Подання цінових пропозицій. 

7.1. Місце та спосіб подання: вул.Терещенків,36,м.Глухів, Сумська область, 41400, бухгалтерія, 

особисто або поштою. 

7.2. Строк: 26.05.2016 року до 9.00 години. 

8. Розкриття цінових пропозицій . 

8.1. Місце: вул.Терещенків,36,м.Глухів, Сумська область, 41400, бухгалтерія. 

8.2. Дата: 26.05.2016 року. 

8.3. Час: 09 година 30 хвилин. 

9. Додаткова інформація. При поданні цінових пропозицій учасник має керуватися вимогами, 

викладеними в додатках 1-7 до даного запиту. 
 

Голова комітету  

з конкурсних торгів        О.П.Мандрик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 1 

до запиту цінових пропозицій 

 

ІНСТРУКЦІЯ УЧАСНИКАМ 

Предмет закупівлі: код за ДК 016:2010 - 25.21.1 - Радіатори та котли центрального опалення( 

код за ДК 021:2015 – 44621000 – 9 – Радіатори та котли). 

 

1. Терміни, які використовуються в цій інструкції учасникам, вживаються в значеннях, 

визначених Законом України “Про здійснення державних закупівель”(далі  –  Закон). 

2.  Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня. Розрахунки здійснюватимуться у 

національній валюті України згідно умов укладеного договору. 

3. Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, 

викладаються українською мовою. Цінова пропозиція та усі документи, що мають відношення до 

неї, складаються українською мовою.  

4. Оформлення цінової пропозиції. 

Цінова пропозиція 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 цінову пропозицію.  

Усі сторінки цінової пропозиції  учасника процедури закупівлі, на яких присутня інформація, 

повинні містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також 

відбитки печатки* учасника, крім оригіналів документів та нотаріально завірених копій. 

Повноваження щодо підпису документів цінової пропозиції учасника процедури закупівлі 

підтверджується одним з наступних документів, який має бути завірений власною печаткою 

учасника: випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням 

або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання 

документів. 

Цінова пропозиція запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен 

містити відбитки печатки* учасника процедури закупівлі.                                    

На конверті повинно бути зазначено:            

- повне найменування і місцезнаходження замовника;                    

- назва предмета закупівлі відповідно до запиту цінових пропозицій;                   

- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його 

місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних 

телефонів;                          

- маркування: “Не відкривати до ____” (зазначаються дата та час розкриття пропозицій 

конкурсних торгів)  

Всі документи, що складаються учасником (форми, довідки, тощо) мають містити підпис 

уповноваженої особи посвідчений відбитком печатки* учасника. 

На всіх копіях документів, що подаються у складі цінової пропозиції повинно бути зазначено 

"З оригіналом згідно", посада, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи засвідчений 

відбитком печатки* учасника, крім нотаріально завірених копій, які вимагаються замовником.  

5. Зміст цінової пропозиції учасника. 

Цінова пропозиція, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна  складатися з: 

- реєстру наданих документів із зазначенням номерів відповідних аркушів (додаток 7); 

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника 

процедури закупівлі щодо підпису документів цінової пропозиції; 

- документів, завірених власною печаткою учасника, що підтверджують право представляти 

інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі (виписка з протоколу засновників, наказ 

про призначення, довіреність, доручення);                                  

- документально підтвердженої інформації про відповідність вимогам замовника згідно з 

Додатком №2 до запиту цінових пропозицій; 

http://www.me.gov.ua/LegislativeActs/Detail?id=be36711e-8621-4274-9502-2689c56db4c4


- документального підтвердження відповідності цінової пропозиції учасника технічним, 

якісним, кількісним вимогам до предмету закупівлі, встановленим замовником, згідно з Додатком 

№4 до запиту цінових пропозицій. 

Ціна пропозиції конкурсних торів зазначається у формі «Цінова пропозиція» передбаченій 

Додатком №3 до запиту цінових пропозицій. 

Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за договором, з урахуванням 

податків і зборів (обов’язкових платежів), що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на 

транспортування, страхування,  сплату митних тарифів, а також усіх інших витрат. 

 Учасник при розрахунку ціни пропозиції не має права включити в ціну будь-які витрати, 

понесені ним у процесі підготовки цінової пропозиції. 

 В ціновій пропозиції ціни вказуються за одиницю виміру товару, який пропонується для 

постачання із урахуванням кількості,   та остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції. 

Документи та інформація, які вимагаються замовником відповідно до вимог, встановлених в 

запиті цінових пропозицій, але не передбачені чинним законодавством України для учасника запиту 

цінових пропозицій, не подаються останніми в складі своєї цінової пропозиції, про що такий учасник 

повинен зазначити у своїй ціновій пропозиції, включаючи обґрунтування та причини неподання 

документів та інформації з посиланням на нормативні документи.  

6. Спосіб подання цінових пропозицій: особисто або поштою. Спосіб доставки пропозиції 

Учасник обирає самостійно та забезпечує її своєчасне отримання Замовником. 

7. Місце подання цінових пропозицій 

вул.Терещенків,36,м.Глухів, Сумська область, 41400, бухгалтерія  

8. Кінцевий строк подання цінових пропозицій 

Дата: 26.05.2016 р. 

Час: до 9 год. 00 хв. 

Цінові пропозиції, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і 

повертаються учасникам, що їх подали. 

9. Місце розкриття цінових пропозицій 

вул.Терещенків,36,м.Глухів, Сумська область, 41400, бухгалтерія  

10. Дата та час розкриття цінових пропозицій 

Дата: 26.05.2016 р. 

Час: 09 год. 30 хв. 

До участі у процедурі розкриття цінових пропозицій замовником допускаються всі учасники 

або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під 

час процедури розкриття цінових пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або 

для відхилення його цінової пропозиції. 

 Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, 

наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує 

повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття цінових пропозицій.  

Для підтвердження особи такий представник повинен пред’явити паспорт або інший 

документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.  

Під час розкриття цінових пропозицій перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних 

документів, передбачених запитом цінових пропозицій, а також оголошуються найменування та 

місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної цінової пропозиції. Зазначена інформація 

вноситься до протоколу розкриття цінових пропозицій. 

Протокол розкриття цінових пропозицій складається у день розкриття цінових пропозицій за 

формою, затвердженою Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. 

Протокол розкриття цінових пропозицій підписується членами комітету з конкурсних торгів та 

учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття цінових пропозицій. 

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія 

протоколу розкриття цінових пропозицій надається будь-якому учаснику на його запит протягом 

одного робочого дня з дня отримання такого запиту. 

Протокол розкриття цінових пропозицій оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. 

11. Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визнається учасник, який подав 

пропозицію, що відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має 

найнижчу ціну. 



У випадку однакової ціни, 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. 

Замовник акцептує цінову пропозицію в день визначення переможця. Протягом одного 

робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця замовник надсилає переможцю 

процедури закупівлі повідомлення про акцепт цінової пропозиції. 

12. Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам 

замовника, зазначеним у запиті, або з підстав, зазначених у  

статті 17 цього Закону  

13. Замовник відміняє процедуру запиту цінових пропозицій та  

має право визнати її такою, що не відбулася, у випадках, визначених  

статтею 30 цього Закону. 

14. Замовник укладає з переможцем договір про закупівлю відповідно до основних умов 

договору, зазначених у запиті, у строк не раніше ніж через три робочі дні з дня оприлюднення на 

веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж 

через 14 днів з дня визначення переможця. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору 

про закупівлю, визначаються відповідно до вимог статті 40 Закону та додатку 5 до запиту цінових 

пропозицій. 

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту цінової пропозиції (у тому 

числі ціни за одиницю товару) та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю 

до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків зазначених ст.40 Закону. 

16. У разі письмової відмови переможця від підписання договору про закупівлю відповідно до 

вимог, зазначених у запиті цінових пропозицій, або неукладення договору про закупівлю з вини 

учасника у строк, визначений цим Законом, замовник акцептує найнижчу цінову пропозицію з числа 

інших цінових пропозицій, строк дії яких ще не минув. 

___________ 

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним 

законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику 

іншими організаціями (підприємствами, установами) 



Додаток 2 

до запиту цінових пропозицій 

 

 

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ 

ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА  ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА  

 

                  

 

1. Документ, що підтверджує правомочність на укладення договору про закупівлю 

1.1 Підтверджується одним з наступних документів: копією виписки з протоколу засновників, 

наказу про призначення директора, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує 

повноваження посадової особи учасника на укладення договору про закупівлю. 

2. Документи, які підтверджують, що учасник провадить господарську діяльність  

відповідно до положень його Статуту 

2.1. Копія Статуту або іншого установчого документу; 

2.2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб) 

2.3. Копія довідки ЄДРПОУ або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців. 

2.4. Копія Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або про право 

сплати єдиного податку (якщо являється платником ПДВ чи єдиного податку). 

2.5. Копія свідоцтва платника податків (про перебування на податковому обліку) 

2.6. Копія наказу про призначення керівника (для юридичних осіб). 

2.7. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб). 

2.8. Копія паспорту сторінка 1, 2, 3, 11 (для фізичних осіб). 

2.9. Інформаційна довідка, викладена у довільній формі, яка містить відомості про учасника 

торгів: 

- адреса – юридична та фактична, телефон, факс; 

- код ЄДРПОУ; 

- керівництво (посада ПІБ, телефон для контактів) (для юридичних осіб); 

- банківські реквізити (інформація про наявні розрахункові рахунки учасника в банківських 

установах України із зазначенням номерів рахунків, найменувань банків та МФО). 

3. Документи, що підтверджують відсутність умов для відмови учаснику в участі в 

процедурі закупівлі згідно ст. 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель"*. 
3.1 Довідка (оригінал або нотаріально завірена копія) видана уповноваженим органом про те, 

що фізична особа - підприємець, яка є учасником, не була засуджена за злочин, пов'язаний з 

порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої 

не знято або не погашено у встановленому законом порядку (не пізніше 30-денної давнини відносно 

фактичної дати розкриття цінової пропозиції). 

3.2. Довідка (оригінал або нотаріально завірена копія), видана уповноваженим органом про те, 

що посадова (службова) особа Учасника, яка представляє його інтереси під час проведення 

процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи 

інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у 

встановленому законом порядку (не пізніше 30-денної давнини відносно фактичної дати розкриття 

цінової пропозиції). 

3.3. Довідка (оригінал або нотаріально завірена копія), видана уповноваженим органом 

(підрозділом чи підприємством сфери) Міністерства юстиції що підтверджує відсутність Учасника 

(посадової особи) в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення, 

видана не пізніше 30-денної давнини відносно фактичної дати розкриття пропозиції конкурсних 

торгів..  

3.4. Довідка учасника в довільній формі, яка підтверджує, що суб'єкт господарювання 

(учасник) протягом останніх трьох років притягувався/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). 

3.6. Довідка (або витяг) органу (підрозділу) Міністерства юстиції чи уповноваженого 



підприємства сфери його управління про відсутність Учасника в єдиній базі даних про 

підприємства/єдиному реєстрі підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про 

банкрутство, видана не пізніше 30-денної давнини відносно фактичної дати розкриття пропозиції 

конкурсних торгів. 

3.7. Довідка учасника в довільній формі, які підтверджує, що учасник не дає або не 

погоджується дати прямо чи опосередковано будь – якій посадовій особі замовника, іншого 

державного органу винагороду в будь – якій формі з метою вплинути на прийняття рішення щодо 

визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури 

закупівлі; 

3.8. Довідка учасника в довільній формі, які підтверджує, що учасник не є пов’язаною особою 

з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів 

замовника; 

3.9. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки дійсної на момент розкриття пропозиції 

конкурсних торгів, про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових 

платежів). 

4.Інші документи, які повинен подати учасник: 

4.1. Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали у складі цінової 

пропозиції на підтвердження його відповідності вимогам Замовника закупівлі та Закону. 

____________________ 

Примітки: 

а) у разі якщо  вимагаються документи, що не передбачені в діяльності учасника, він надає 

довідку у довільній формі із зазначенням відповідного факту та з посиланням на нормативні 

документи, що його підтверджують; 

* Учасник має право подати інформацію згідно статті 17 ЗУ «Про здійснення державних 

закупівель» у довільній формі за власним підписом, а Переможець торгів у строк, що не 

перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення 

про акцепт пропозиції конкурсних торгів повиненн подати Замовнику документи, що 

підтверджують відсутність підстав, визначених статтею 17 ЗУ «Про здійснення державних 

закупівель» .  



Додаток 3 

до запиту цінових пропозицій 

„Цінова пропозиція" подається 

 по нижченаведеній формі  на фірмовому бланку учасника. 

 

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ 

 

Ми, _______________________________, надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на 

закупівлю код за ДК 016:2010 - 25.21.1 - Радіатори та котли центрального опалення( код за ДК 

021:2015 – 44621000 – 9 – Радіатори та котли) згідно з вимогами замовника торгів. 

Вивчивши Інструкцію, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання 

Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, 

зазначених нижче за наступними цінами: 

№ 

п\п 

Найменування 

товару Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ціна за 

одиницю, 

грн., без 

ПДВ 

Ціна за 

одиницю, 

грн., з 

ПДВ* 

Загальна 

вартість, 

грн., без 

ПДВ 

Загальна вартість, 

грн., з ПДВ* 

1 Котел «Ретра  – 3М» шт 1     

Ціна пропозиції конкурсних торгів    (Всього із ПДВ) _______________ грн. 

__________________________, в т.ч. ПДВ ____________ грн., __________________________  
     (сума прописом)        (сума прописом) 

* - Учаснику необхідно врахувати ПДВ (у разі, якщо учасник є платником податку на додану 

вартість)  

1. До акцепту нашої цінової пропозиції, Ваша Інструкція разом з нашою пропозицією (за 

умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша 

пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені 

Договором. 

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 днів з дня розкриття 

цінових пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути 

акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного строку. 

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі цінові пропозиції згідно 

з умовами Інструкції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з 

більш вигідними для Вас умовами. 

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із 

Замовником не раніше ніж через 3 робочих дні з дня оприлюднення на веб - порталі 

Уповноваженого органу повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 

днів з дня визначення переможця. 

5. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма 

умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в запиті цінових пропозицій. 

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (за 

наявності). 

 



Додаток 4 

до запиту цінових пропозицій 

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

 

Найменування товару Одиниця виміру Кількість 

Котел «Ретра  – 3М» шт 1 

1. Вид палива: 

Котел «Ретра -3М»: Вугілля всіх марок (вугілля буре, вугілля кам’яне, антрацит тощо), брикети 

паливні, дрова, відходи деревообробки, відходи вторинної деревообробки (ДСП або фанера, 

вироби з смолянистими покриттями різних типів), лузга брикетована, біомаса (рослинні відходи 

сільськогосподарського виробництва, лісового господарства, відходи первинної обробки 

харчових продуктів) і т. д. 

 

2. В комплект поставки входить: 

№ п/п 
Назва 

Кількість, 

шт. 

1 Котел «Ретра  -3М»  1 

2 Ел.блок керування  1 

3 Вентилятор піддуву  3 

4 Манометр ДМ 05-МП-ЗУ 1 

5 Кран під манометр ½" м 1 

6 Автоматичний повітряскидач ½" Diamond 1 

7 Система водоохолодження люків 1 Компл. 

8 Експлуатаційна документація 1 Компл. 

 

3. Технічні характеристики: 

 

Назва параметра Котел «Ретра-3М 

 Номінальна теплопродуктивність,  

кВт ± 10% 
1000 

Температура води,ºС: 

   - на виході з котла, не більше 

   - на вході в котел, не менше 

 

90 

55 

Розміри котла, мм: 

   - довжина (глибина) 

 

3245 

   - ширина  2130 

   - висота 2670 

Площа колосникової решітки, м2 2,69 

Об’єм камери згоряння, м3 3,53 

Розрахункова витрата палива, кг/год, не 

більше: (фактична витрата палива при роботі 

котла в стабільному (економічному) режимі в 

двічі менша від номінальної): 

    - дрова ( Q=12300 ±1500 кДж/кг) 

   - антрацит ( Q=27000 ±4000 кДж/кг) 

272,0 

124,0 

Коефіцієнт корисної дії, % 

   - дрова ( Q=12300 ±1500 кДж/кг) 

   - антрацит  ( Q=27200 ±4080 кДж/кг) 

 

86 

93 

Робочий тиск води, МПа: 

   - мінімальний  

   - максимальний (можливе до 0,6МПа — 

окреме замовлення) 

 

0,1 

0,4 



Розрідження за котлом, Па, не менше 100 

Температура продуктів згоряння,ºС 140-160 

Вимоги до димової труби: 

- Висота, м 

- Діаметр, мм 

25 

700 

Маса котла без води, кг 5980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 5 

до запиту цінових пропозицій 

 

ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу 

України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом 

України від 10.04.2014 р. № 1197-VIІ «Про здійснення державних закупівель». 

Істотними умовами договору про закупівлю є:  

 

Предмет договору 

Продавець зобов’язується передати у Власність  Покупця Котел твердопаливний «Ретра -3М» 1000 

кВт в кількості 1 шт., а Покупець прийняти та оплатити такий товар. 

Ціна договору: відповідно до ціни цінової пропозиції. 

Термін поставки: до жовтня 2016 р.;  

Строк дії договору: Цей Договір набирає чинності з дня підписання його сторонами і діє до 31 

грудня 2016 року. 

Договір укладається і підписується у 2 примірниках, що мають однакову юридичну силу.  

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту 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: 

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 

2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на 

ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі; 

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення 

суми, визначеної в договорі; 

4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання 

робіт, надання послуг 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; 

5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і 

послуг); 

6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок; 

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, 

зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни 

залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, 

які застосовуються в договорі про закупівлю; 

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої цієї статті. 

Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури 

закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в 

договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому 

порядку. 

 Учасник переможець при поставці товару надає копію сертифікатів відповідності (якості) що 

відповідають державним стандартам та нормам. 

  

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою. 

Примітка. 

*Інші істотні умови договору про закупівлю уточнюються (узгоджуються) сторонами під час його 

укладання, в тому числі умови та порядок виконання договірних зобов’язань. 

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір вважається неукладеним. 

Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій 

визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.  



Додаток №6 

до запиту цінових пропозицій 

 

 

 

 

Лист  - 

згода на обробку персональних даних (зразок) 

 

На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» я, громадянин України 

______________________________________________ 

                                                    (ПІБ)  

____________________________ року народження, паспорт серія_______ No _____________ 

виданий ____________________________ «_____»___________________р., адреса реєстрації:  

___________________________________________________________________даю згоду на 

обробку моїх персональних даних з метою участі у  даних торгах та укладання договору, і в межах 

цього договору.  

Ця згода видана на невизначений термін. 

Під обробкою персональних даних я розумію збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, 

адаптування, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення, знеособлення, знищення і 

будь - які інші дії (операції) з персональними даними (ст. ст. 12 -15 Закону України «Про захист 

персональних даних»). 

Під персональними даними я розумію будь - яку інформацію, що відноситься до мене як до 

суб’єкта персональних даних, у тому числі прізвище, ім’я, по батькові, рік, місяць, дата і місце 

народження, адреса проживання, паспортні дані, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво 

платника податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані, інші 

відомості які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі конкурсних торгів, цивільно - 

правових та господарських відносинах. 

 

(П.І.Б. повністю, підпис) 

«______»____________________20____р. 



Додаток №7 

до запиту цінових пропозицій 

 

 

РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ, 

наданих у складі цінової пропозиції  

 

№ п/п Найменування документу 
№ сторінки  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Від учасника підписав: ___________           __________          ____________ 

                        (посада)                (підпис)                           (П.І.Б.)  

 

М.П.  

 

 












