
Оголошення про проведення відкритих торгів 

1. Замовник  

1.1 Найменування: Головне Управління Держпродспоживслужби в Тернопільській 

області 

1.2 Місцезнаходження: 46008,  м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 20. 

1.3 Код згідно з ЄДРПОУ: 40310895 

1.4 Категорія : Згідно п. 1, ч. 1, ст. 2 Закону України "Про публічні закупівлі " - органи 

державної влади (орган законодавчої, органи виконавчої, судової влади), та правоохоронні 

органи держави, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, 

об’єднання територіальних громад 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у 

разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви 

відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за 

наявності): «ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" –  71900000-7  Лабораторні 

послуги (проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи 

під час здійснення державного нагляду (контролю)  за дотриманням санітарного 

законодавства та дотримання вимог щодо безпечності харчових продуктів та окремих 

показників якості)). 

3. Кількість та місце поставки товарів, обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: 

Лабораторні послуги (проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень 

та експертизи під час здійснення державного нагляду (контролю)  за дотриманням 

санітарного законодавства та дотримання вимог щодо безпечності харчових продуктів та 

окремих показників якості. Тернопіль, вул.  Микулинецька, 20, 46008. 

4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1975000,00 грн  ( Один мільйон дев’ятсот 

сімдесят п’ять тисяч грн 00 коп.) 

5. Строк поставки товарів - протягом 5-ти  календарних днів з дня отримання письмової 

заявки Постачальником на відповідну партію товару, якщо інший строк поставки не буде 

узгоджений Сторонами додатково. 

6. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:09.02.2022 р.  

7. Умови оплати: післяоплата 100%, протягом 10 банківських днів. 

8. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: українська. 

9. Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник 

вимагає його надати): не вимагається 

10. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону:                   
0,5 відсотків очікуваної вартості закупівлі. 

11. Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): Єдиним 

критерієм оцінки згідно даної процедури відкритих торгів є ціна (питома вага критерію – 

100%) Єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є ціна, з урахуванням 

включення до ціни податку на додану вартість (ПДВ), якщо учасник є платником ПДВ, 

інших податків та зборів, що передбачені чинним законодавством, та мають бути 

включені таким учасником до вартості товарів, робіт або послуг. 

 



Додаток 1 

до Тендерної документації 
 

 

Інформація та документи,  

що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям 

 
Замовник встановлює такі кваліфікаційні критерії та визначає перелік документів, що підтверджують 

інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям встановленим замовником відповідно до 

ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі»: 

 

Кваліфікаційний 

критерій* 

Перелік документів, що підтверджують інформацію про 

відповідність учасників таким критеріям 

1. Наявність обладнання 

та матеріально-технічної 

бази.  

Для підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію 

учасник надає у складі тендерної пропозиції наступні документи:- - 

- Довідку в довільній формі яка містить інформацію про 

матеріально-технічну базу, а саме: про приміщення, виробничі 

потужності Учасника торгів (інформацію про наявність та 

потужність обладнання необхідного для надання послуг та місце їх 

розташування). Лабораторії, які залучаються до проведення 

лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи  

під час здійснення державного контролю (нагляду) (далі - 

Лабораторії) повинні бути акредитовані в НААУ (Національне 

акредитаційне агентство України) на відповідність вимогам ДСТУ 

ISO/IEC 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності 

випробувальних та калібрувальних лабораторій» - надати копію 

сертифіката ISO/IEC 17025:2017; надати копію ліцензії на 

придбання, зберігання, знищення, використання прекурсорів згідно 

із Законом України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів або відомості з 

Ліцензійного реєстру на право здійснення господарської 

діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекусорів; 

- Довідку у довільній формі за підписом керівника учасника або 

уповноваженої ним особи, що містить інформацію про наявність в 

учасника власного або орендованого автотранспорту з копіями 

документів, що підтверджують їх наявність.  
Примітка: 

Наявність в учасника власного автотранспорту повинна бути підтверджена 

копіями свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів. 

Наявність в учасника орендованого автотранспорту повинна бути 

підтверджена копіями договорів оренди транспортних засобів або договорів 

про надання послуг з транспортування, з обов’язковим наданням копій свідоцтв 

про реєстрацію транспортних засобів. 

 Надати гарантійний лист щодо підтвердження технічної 

спроможності лабораторії-учасника забезпечити транспортування 

зразків від місця відбору до місця проведення лабораторних  

досліджень та гарантії щодо зберігання властивостей зразків під 

час транспортування  

 

Наголошуємо, що транспортування (пересилка) зразків за 

допомогою кур’єрської служби заборонено. 



2. Наявність працівників 

відповідної кваліфікації, 

які мають необхідні 

знання та досвід 

- Довідка у довільній формі про наявність в учасника працівників 

відповідної кваліфікації, які будуть залучені до виконання 

договору (із обов’язковим зазначенням ПІБ, посади, стажу роботи). 

3. Наявність 

документально 

підтвердженого досвіду 

виконання аналогічного 

(аналогічних) за 

предметом закупівлі 

договору (договорів) за 

2019-2021 р.р. 

Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям 

учасник надає у складі тендерної пропозиції наступні документи:  

- Копія не менше одного аналогічного договору разом з усіма 

додатками, якщо наявність таких передбачається змістом 

договору) та разом з підтверджуючими документами (акт та/або 

накладна, тощо) передбаченого умовами такого договору, що 

підтверджує  надання послуг за договором; 

- Позитивний відгук від замовника згідно виконаного 

аналогічного договору надання послуг, копія якого надана у 

складі пропозиції (не менше 1 відгуку), за підписом керівника 

замовника та загальну інформацію щодо виконання учасником 

своїх обов’язків згідно договору. 

 
Приклад довідки, що містить інформацію про виконання аналогічного, раніше укладеного, договору та 

гарантійного листа: 

ДОВІДКА 

 

 _______________________________________ (Назва учасника), як учасник тендеру підтверджуємо 

відповідність встановленому кваліфікаційному критерію тобто наявність досвіду виконання 

наступного, аналогічного у розумінні тендерної документації та раніше укладеного, договору: 

 

Найменування 

контрагента та 

адреса 

Предмет договору, 

номер та дата 

укладення 

Стан виконання 

договору 

(виконано/частково 

виконано) 

Контактні дані осіб замовника 

(контрагента) 

Прізвище та ім’я 
Контактний 

телефон 

 

 

 

    

 

_________________________________________________________________________________ 

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ 

   

(Дата)  (Номер) 

Цим листом підтверджуємо, що 

 

(назва Учасника) 

має технічну спроможність та бере на себе зобов’язання забезпечити транспортування зразків від місця 

відбору до місця проведення лабораторних досліджень з урахуванням вимог щодо умов та термінів 

транспортування згідно діючих законодавчих та нормативних документів.  

Гарантуємо зберігання властивостей зразків під час транспортування. 

Вищезазначені вимоги будуть забезпечені наявністю наступних можливостей: 

 

 

(конкретно вказати яких ) 

 

 
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (за наявності) 

________________________ ________________________ ________________________ 
посада уповноваженої особи 

Учасника 

       підпис та печатка               прізвище, ініціали 



Додаток 2 

 до Тендерної документації 

Інформація щодо відповідності учасника вимогам, визначених частинами 

першою і другою статті 17 Закону (для учасника)  

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ 

НАЯВНОСТІ/ВІДСУТНОСТІ ОБСТАВИН, ВСТАНОВЛЕНИХ СТАТТЕЮ 17 ЗАКОНУ: 

(Замовник не вимагає від учасників документів, що підтверджують відсутність підстав,  

визначених пунктами 1 і 7 частини першої статті 17 Закону) 

Підстава для відхилення 
Учасники процедури 

закупівлі 
Переможець процедури закупівлі 

Частина перша статті 17  Закону   

1. Замовник має незаперечні докази того, 

що учасник процедури закупівлі пропонує, 

дає або погоджується дати прямо чи 

опосередковано будь-якій службовій 

(посадовій) особі замовника, іншого 

державного органу винагороду в будь-якій 

формі (пропозиція щодо найму на роботу, 

цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути 

на прийняття рішення щодо визначення 

переможця процедури закупівлі або 

застосування замовником певної 

процедури закупівлі 

перевіряється безпосередньо 

замовником під час проведення 

процедур закупівель, 

документи від учасників не 

вимагаються 

перевіряється безпосередньо 

замовником під час проведення 

процедур закупівель, документи від 

переможця не вимагаються 

2. Відомості про юридичну особу, яка є 

учасником процедури закупівлі, внесено 

до Єдиного державного реєстру осіб, які 

вчинили корупційні або пов’язані з 

корупцією правопорушення 

перевіряється безпосередньо 

замовником у Єдиному 

державному реєстрі осіб, які 

вчинили корупційні або 

пов’язані з корупцією 

правопорушення з відкритого 

реєстру 

https://corruptinfo.nazk.gov.ua/ 

документи від учасників не 

вимагаються 

перевіряється безпосередньо 

замовником у Єдиному державному 

реєстрі осіб, які вчинили корупційні 

або пов’язані з корупцією 

правопорушення з відкритого 

реєстру 

https://corruptinfo.nazk.gov.ua/, 

документи від переможця не 

вимагаються 

3. Службову (посадову) особу учасника 

процедури закупівлі, яку уповноважено 

учасником представляти його інтереси під 

час проведення процедури закупівлі, 

фізичну особу, яка є учасником, було 

притягнуто згідно із законом до 

відповідальності за вчинення корупційного 

правопорушення або правопорушення, 

пов’язаного з корупцією 

перевіряється безпосередньо 

замовником у Єдиному 

державному реєстрі осіб, які 

вчинили корупційні або 

пов’язані з корупцією 

правопорушення з відкритого 

реєстру 

https://corruptinfo.nazk.gov.ua/, 

документи від учасників не 

вимагаються 

перевіряється безпосередньо 

замовником у Єдиному державному 

реєстрі осіб, які вчинили корупційні 

або пов’язані з корупцією 

правопорушення з відкритого 

реєстру 

https://corruptinfo.nazk.gov.ua/, 

документи від переможця не 

вимагаються 

4. Суб’єкт господарювання (учасник) 

протягом останніх трьох років 

притягувався до відповідальності за 

порушення, передбачене пунктом 4 

частини другої статті 6, пунктом 1 статті 

50 Закону України "Про захист 

економічної конкуренції", у вигляді 

вчинення антиконкурентних узгоджених 

дій, що стосуються спотворення 

результатів тендерів 

перевіряється безпосередньо 

замовником у Зведених 

відомостях про рішення органів 

Комітету про визнання 

вчинення суб’єктами 

господарювання порушень 

законодавства про захист 

економічної конкуренції у 

вигляді спотворення 

результатів торгів (тендерів) та 

накладення штрафу, документи 

від учасників не вимагаються 

перевіряється безпосередньо 

замовником у Зведених відомостях 

про рішення органів Комітету про 

визнання вчинення суб’єктами 

господарювання порушень 

законодавства про захист 

економічної конкуренції у вигляді 

спотворення результатів торгів 

(тендерів) та накладення штрафу, 

документи від переможця не 

вимагаються 

5. Фізична особа, яка є учасником 

процедури закупівлі, була засуджена за 

кримінальне правопорушення, вчинене з 

корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з 

хабарництвом та відмиванням коштів), 

судимість з якої не знято або не погашено 

у встановленому законом порядку 

надається учасниками в 

довільній формі 

Довідка або довідка у формі 

електронного документа або копія 

нотаріально завіреної довідки про те, 

що фізична особа, яка підписала 

тендерну пропозицію, до 

кримiнальної вiдповiдальностi не 

притягується, незнятої чи 

непогашеної судимостi не має та в 

розшуку не перебуває. Документ 
6. Службова (посадова) особа учасника 

процедури закупівлі, яка підписала 

https://corruptinfo.nazk.gov.ua/
https://corruptinfo.nazk.gov.ua/
https://corruptinfo.nazk.gov.ua/
https://corruptinfo.nazk.gov.ua/


тендерну пропозицію (або уповноважена 

на підписання договору в разі 

переговорної процедури закупівлі), була 

засуджена за кримінальне 

правопорушення, вчинене з корисливих 

мотивів (зокрема, пов’язане з 

хабарництвом, шахрайством та 

відмиванням коштів), судимість з якої не 

знято або не погашено у встановленому 

законом порядку; 

повинен бути не більше 

тридцятиденної давнини від дати 

подання документа. Додатково 

замовник перевіряє достовірність 

довідки на офіційному сайті МВС за 

посиланням 

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

7. Тендерна пропозиція подана учасником 

конкурентної процедури закупівлі або 

участь у переговорній процедурі бере 

учасник, який є пов’язаною особою з 

іншими учасниками процедури закупівлі 

та/або з уповноваженою особою (особами), 

та/або з керівником замовника 

перевіряється безпосередньо 

замовником під час проведення 

процедур закупівель, зокрема 

інформацію про перелік 

засновників (учасників) 

юридичної особи; прізвище, 

ім'я, по батькові осіб, які 

обираються (призначаються) до 

органу управління юридичної 

особи можна переглянути в 

єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб 

- підприємців та громадських 

формувань 

перевіряється безпосередньо 

замовником під час проведення 

процедур закупівель, документи від 

переможця не вимагаються 

8. Учасник процедури закупівлі визнаний у 

встановленому законом порядку 

банкрутом та стосовно нього відкрита 

ліквідаційна процедура 

перевіряється безпосередньо 

замовником у Єдиному реєстрі 

підприємств, щодо яких 

порушено провадження у 

справі про банкрутство, що 

міститься у відкритому реєстрі, 

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

s/registry, документи від 

учасників не вимагаються 

перевіряється безпосередньо 

замовником у Єдиному реєстрі 

підприємств, щодо яких порушено 

провадження у справі про 

банкрутство, що міститься у 

відкритому реєстрі, 

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

stry,  документи від переможця не 

вимагаються 

9. У Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань 

відсутня інформація, передбачена пунктом 

9 частини другої статті 9 Закону України 

"Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань" (крім 

нерезидентів) 

перевіряється безпосередньо 

замовником у Єдиному 

державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських 

формувань, документи від 

учасників не вимагаються 

перевіряється безпосередньо 

замовником у Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських 

формувань, за посиланням 

https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch 

документи від переможця не 

вимагаються 

10. Юридична особа, яка є учасником 

процедури закупівлі (крім нерезидентів), 

не має антикорупційної програми чи 

уповноваженого з реалізації 

антикорупційної програми, якщо вартість 

закупівлі товару (товарів), послуги 

(послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 

20 мільйонів гривень (у тому числі за 

лотом) 

документи від учасника не 

вимагаються 

документи від переможця не 

вимагаються 

11. Учасник процедури закупівлі є особою, 

до якої застосовано санкцію у виді 

заборони на здійснення у неї публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг згідно із 

Законом України "Про санкції" 

перевіряється безпосередньо 

замовником, що міститься у 

відкритому реєстрі 

https://www.me.gov.ua/SpecialSa

nctions/List?lang=uk-Ua, 

документи від учасників не 

вимагаються (рішення РНБО 

від 28.04.2017 (із змінами) «Про 

застосування персональних 

спеціальних економічних та 

інших обмежувальних заходів 

(санкцій)», затвердженого 

Указом Президента України від 

15.05.2017 № 133/2017 та 

рішення РНБО від 14.05.2020 

перевіряється безпосередньо 

замовником під час проведення 

процедур закупівель, що міститься у 

відкритому реєстрі 

https://www.me.gov.ua/SpecialSanctio

ns/List?lang=uk-Ua документи від 

переможця не вимагаються 

https://kap.minjust.gov.ua/services/registry
https://kap.minjust.gov.ua/services/registry
https://kap.minjust.gov.ua/services/registry
https://kap.minjust.gov.ua/services/registry
https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch
https://www.me.gov.ua/SpecialSanctions/List?lang=uk-Ua
https://www.me.gov.ua/SpecialSanctions/List?lang=uk-Ua
https://www.me.gov.ua/SpecialSanctions/List?lang=uk-Ua
https://www.me.gov.ua/SpecialSanctions/List?lang=uk-Ua


«Про застосування, скасування 

і внесення змін до 

персональних спеціальних 

економічних та інших 

обмежувальних заходів 

(cанкцій)», затвердженого 

Указом Президента України від 

14.05.2020 № 184/2020). 

12. Службова (посадова) особа учасника 

процедури закупівлі, яку уповноважено 

учасником представляти його інтереси під 

час проведення процедури закупівлі, 

фізичну особу, яка є учасником, було 

притягнуто згідно із законом до 

відповідальності за вчинення 

правопорушення, пов’язаного з 

використанням дитячої праці чи будь-

якими формами торгівлі людьми 

надається учасниками в 

довільній формі 

довідка, видана Міністерством 

внутрішніх справ України, для 

надання фізичним особам 

відомостей про притягнення до 

кримінальної відповідальності, 

відсутність (наявність) судимості 

або обмежень, передбачених 

кримінально-процесуальним 

законодавством України 

13. Учасник процедури закупівлі має 

заборгованість із сплати податків і зборів 

(обов’язкових платежів), крім випадку, 

якщо такий учасник здійснив заходи щодо 

розстрочення і відстрочення такої 

заборгованості у порядку та на умовах, 

визначених законодавством країни 

реєстрації такого учасника Заходи щодо 

розстрочення і відстрочення такої 

заборгованості у порядку та на умовах, 

визначених законодавством країни 

реєстрації такого учасника 

надається учасниками в 

довільній формі 

довідка, що видана, Державною 

податковою службою України про 

відсутність заборгованості з 

платежів, контроль за справлянням 

яких покладено на контролюючі 

органи, форма якої затверджена 

наказом Міністерства фінансів 

України від 03.09.2018 року №733 

Автоматично формується в 

електронній системі закупівель в 

результаті інтеграції електронної 

системи закупівель з 

інформаційними системами 

Державної фіскальної служби 

України Прийняття відповідного 

рішення органу доходів і зборів та 

укладення договору про 

розстрочення (відстрочення) 

відповідно до Наказу Міністерства 

доходів і зборів України від 

10.10.2013 № 574 

Частина друга статті 17 Закону   

Замовник може прийняти рішення про 

відмову учаснику в участі у процедурі 

закупівлі та може відхилити тендерну 

пропозицію учасника в разі, якщо учасник 

процедури закупівлі не виконав свої 

зобов’язання за раніше укладеним 

договором про закупівлю з цим самим 

замовником, що призвело до його 

дострокового розірвання, і було 

застосовано санкції у вигляді штрафів 

та/або відшкодування збитків - протягом 

трьох років з дати дострокового розірвання 

такого договору. Учасник процедури 

закупівлі, що перебуває в обставинах, 

зазначених у частині другій статті 17 

Закону, може надати підтвердження 

вжиття заходів для доведення своєї 

надійності, незважаючи на наявність 

відповідної підстави для відмови в участі у 

процедурі закупівлі. Для цього учасник 

(суб’єкт господарювання) повинен 

довести, що він сплатив або зобов’язався 

сплатити відповідні зобов’язання та 

відшкодування завданих збитків. 

Інформація в довільній формі за 

підписом службової (посадової) 

особи учасника та завірена 

печаткою (у разі наявності) про 

те, що учасник виконав свої 

зобов’язання за раніше 

укладеним договором про 

закупівлю з цим самим 

замовником (якщо такий був 

укладений), що не призвело до 

його дострокового розірвання і 

не було застосовано санкції у 

вигляді штрафів та/або 

відшкодування збитків. 

 

Інформація в довільній формі за 

підписом службової (посадової) 

особи учасника та завірена печаткою 

(у разі наявності) про те, що учасник 

виконав свої зобов’язання за раніше 

укладеним договором про закупівлю 

з цим самим замовником (якщо 

такий був укладений), що не 

призвело до його дострокового 

розірвання і не було застосовано 

санкції у вигляді штрафів та/або 

відшкодування збитків. 

 

 

 



Учасник процедури закупівлі в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції 

підтверджує відсутність підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною 

другою статті 17 Закону. 

Замовник не вимагає від учасників документів, що підтверджують відсутність підстав, 

визначених пунктами 1 і 7 частини першої статті 17 Закону. 

Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній системі 

закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхом 

оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 

2, 3, 5, 6, 8, 12 і 13 частини першої статті 17 Закону. 

Документи подаються в електронному вигляді (скановані документи  -  файли з розширенням «..pdf.», 

«..jpeg.», тощо) через електронну систему закупівель. 

Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі 

відкритих даних згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації" та/або міститься у відкритих 

єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній 

системі закупівель. 

У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням учасників підтвердження відсутності підстав для 

відмови в участі у процедурі закупівлі встановленими статтею 17 Закону подається по кожному з учасників, які 

входять у склад об’єднання окремо. 

 

Примітки: 
 а) Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі 

фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції; 

б) Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної 

влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації 

про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій 

статті 17 Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є 

суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого 

учасника. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/print#n1267
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/print#n1268
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/print#n1274
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/print#n1275
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/print#n1276
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/print#n1276
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/print#n1263
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/print#n1269
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1264
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1264
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1265
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1267
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1268
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1270
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1274
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1275
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1275


 

 

Додаток 3 

до Тендерної документації 

 

* Всі посилання згідно цього додатку та в тексті тендерної документації в цілому на 

конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, 

джерело його походження або виробника, тощо, слід читати у значенні «або еквівалент» 

 

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики  

предмета закупівлі 

 
Учасник надає інформацію у довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля. 

 

Перелік послуг та технічні вимоги 

код ДК 021:2015 71900000-7  - Лабораторні послуги (проведення лабораторних випробувань, 

вимірювань, досліджень та експертизи  під час здійснення державного нагляду(контролю) 

за дотриманням  санітарного законодавства та дотримання вимог щодо  безпечності  

харчових продуктів та окремих показників якості  

 

№ 
Назва випробувань 

фізичних факторів 

Характеристика (показників, параметрів), 

що визначаються 

Орієнтовна 

кількість 

проб, 

досліджень, 

вимірювань, 

штук 

 

1 

Проведення 

лабораторних 

випробувань харчових 

продуктів тваринного 

походження 

(традиційних молочних 

продуктів) на предмет  

фальсифікації жирами 

(білками) нетваринного 

походження 

 

Визначення жирнокислотного складу жирів 

тваринного і рослинного походження 

90 

 

2 Проведення 

лабораторних 

випробувань сировини 

та харчових продуктів 

рослинного та 

тваринного походження, 

кормів 

Мікробіологічні дослідження 240  

БГКП   

Стафілокок   

Сальмонели   

Лістерії   

МАФАМ   

Молочнокислі бактерії   

Дріжджі, плісневі гриби   

Пробопідготовка   

Хіміко – токсикологічні: 150  

Свинець, кадмій, мідь, цинк    

Синтетичні піретроїди   

Хлорорганічні пестициди   

Фосфорорганічні пестициди   

Афлотоксини В1   

Афлотоксини М1   

Т-2 токсин   

Зеараленон   



 

Дезоксиніваленон   

Патулін   

Фумонізин методом ІФА   

Токсичність (на шкірі кроля)   

Волога   

Нітрати (крім капустяних)   

Нітрати в капустяних   

Нітрати в кормах   

Нітрити   

Антибіотики методом ІФА (хлорамфенікол)   

Тетрациклін мікробіологічним методом в 

молоці, яйцях 

  

Тетрациклін мікробіологічним методом в м’ясі   

Стрептоміцин  мікробіологічним методом   

Пеніцилін мікробіологічним методом   

Цинкбацитрацин  мікробіологічним методом   

Радіологічні дослідження 20  

Цезій    

Стронцій   

Паразитологічні дослідження 10  

Ендопаразити риб   

Ектопаразити риб   

Анізакідоз   

Органолептичні дослідження 100  

 

 

3.                                                                                                                                                                                                                                                                                 Проведення 

лабораторних 

випробувань води 

питної  

Мікробіологічні дослідження 500 

Загальне мікробне число  

E. соli, загальні коліформи  

Сальмонела  

Ентерококи  

Ps.aerogenes  

Санітарно-хімічні дослідження 400 

Мідь, свинець, цинк  

Нітрати   

Нітрити  

Водневий показник, од рН  

Хлориди  

Сульфати  

Амоній  

Окислюваність перманганатна  

Сухий залишок  

Залишковий хлор вільний  

Залишковий хлор зв’язаний   

Кальцій  

Залізо загальне  

Сумарний вміст кальцію і магнію  

Загальна лужність  

Запах, смак  

Радіологічні дослідження 20 

Цезій   

Стронцій  

Органолептичні дослідження 350 



Паразитологічні дослідження 10 

4. Проведення 

лабораторних 

випробувань  води 

відкритих водойм 

Мікробіологічні дослідження 10 

Загальне мікробне число  

E. соli, загальні коліформи  

Сальмонела  

Санітарно - хімічні дослідження   10 

Водневий показник, од рН  

Хлориди  

Сульфати  

Окислюваність перманганатна  

Сухий залишок  

Амоній  

Нітрати  

Нітрити  

Сумарний вміст кальцію і магнію  

Запах  

Залізо загальне   

Розчинений кисень  

5. Проведення 

лабораторних 

випробувань  води 

басейнів 

Мікробіологічні дослідження 10 

Загальне мікробне число  

E. соli, загальні коліформи  

Сальмонела  

Ентерококи  

Паразитологічні дослідження  

Санітарно - хімічні дослідження 10 

Мідь, свинець, цинк  

Нітрати  

Нітрити  

Водневий показник, од рН  

Хлориди   

Сульфати  

Сумарний вміст кальцію і магнію  

Амоній  

Запах  

Залізо загальне  

Окиснюваність перманганатна  

Сухий залишок  

Залишковий хлор вільний  

Залишковий хлор зв’язаний  

6. Проведення 

лабораторних 

випробувань повітря 

закритих приміщень 

Мікробіологічні дослідження 100 

МАФАМ  

Плісень  

7. Проведення 

лабораторних 

випробувань готових 

харчових продуктів 

(готові страви)  

Мікробіологічні  дослідження 300 

Стафілокок  

Сальмонела  

МАФАМ  

БГКП  

Е.coli  

Протей  

Якість термічної обробки 

(пероксидаза) 

80 



 

     

     Даний перелік досліджень не є вичерпний, кількість досліджень може змінюватись залежно 

від потреб замовника.  

 Установи, які бажають взяти участь у цій Закупівлі (проведення лабораторних 

випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи  під час здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері безпечності та якості харчових продуктів,санітарного законодавства) повинні 

відповідати наступним критеріям: 

1. Установи, які залучаються до проведення лабораторних випробувань, вимірювань, 

досліджень та експертизи під час здійснення державного нагляду (контролю) повинні бути 

акредитовані в НААУ (Національне агентство акредитації України) на відповідність вимогам 

ДСТУ ІSО/ІЕС 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та 

калібрувальних лабораторій» - надати копію атестату ІSО/ІЕС 17025:2017; 

2. Установа, яка буде проводити дані випробування повинна знаходитися в Переліку 

уповноважених акредитованих лабораторій, референс-лабораторій для цілей державного 

контролю за видами (напрямами) лабораторних досліджень (випробувань) - довідка у довільній 

формі. 

Органолептичні  дослідження 80 

Визначення 

калорійності готових 

страв 

Калорійність 120 

Теоретичний розрахунок  

Визначення вмісту білків  

Визначення вмісту жирів  

Визначення вмісту золи  

8. Проведення 

лабораторних 

випробувань грунту 

(піску) 

Паразитологічні дослідження 100 

Виявлення гельмінтів   

Виявлення яєць гельмінтів  

9. Дослідження виробів 

після стерилізації 

Стерильність: 

- Аеробні мікроорганізми 

- Анаеробні  мікроорганізми 

- Плісняві гриби  

100 

10. Проведення 

лабораторних 

випробувань змивів з 

об’єктів 

навколишнього 

середовища 

Контроль якості дезинфекції об’єктів: 

- Санітарно - показові мікроорганізми (на 

колі-титр) (10 проб) 

600 

- Умовно – патогенні  мікроорганізми    

-  ( БГКП, коагулазопозитивний 

стафілокок) (10 проб) 

 

600 

- Патогенні  мікроорганізми (сальмонели) 

(10 проб) 

 

200 

11. Проведення 

лабораторних 

випробувань 

мікроклімату 

Температура повітря 600 

Вологість 600 

Швидкість руху 600 

12.  

Інші 

(конкретизувати)  

Освітлення штучне 600 

Освітлення природне 600 

Іонізуюче випромінювання 400 



3. Лабораторні випробування (вимірювання, дослідження, експертизи, інше) повинні 

проводитись відповідно до вимог нормативних документів, чинних на момент проведення 

процедури закупівлі – довідка довільної форми. 

4. Мати підтверджуючі документи про оцінювання придатності методів, внутрішнього 

контролю якості з використанням стандартних зразків та тест-культур – надати копію. 

5. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази (автотранспорту) для своєчасного 

виїзду з метою відбору зразків та проведення вимірювань – надати довідку в довільній формі 

щодо наявності авто та водіїв. 

6. Мати персонал необхідний для відбору та проведення всього комплексу дослідження – 

надати довідку щодо наявності персоналу.  

7. За необхідності проводити відбір зразків на території Тернопільської області за участю 

спеціаліста установи Замовника та забезпечити доставку відібраних зразків до установи у спосіб, 

що гарантує температуру зберігання об’єктів та строки з моменту відбору зразків - надання 

гарантійного листа щодо можливості забезпечення нормативного часу доставки проб на 

дослідження. 

8. Мати базу даних нацiональних, мiжнародних та європейських стандартiв щодо методів 

проведенння лабораторних випробувань – довідка у довільній формі. 

9. Мати ліцензію на придбання, зберігання, знищення, використання прекурсорів згідно із 

Законом України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів – надати витяг з реєстру. 

 

 

_____________________ М.П.  ________________  ____________________ 

     (посада)             (підпис)      (ініціали, прізвище) 

«___»__________ 2022 р. 

 



Додаток 4 

до Тендерної документації 

 

Перелік документів, 

які повинні бути завантажені учасником у складі тендерної пропозиції 

 

1. Інформація та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним 

критеріям: документ(и) згідно Додатку 1 до Тендерної документації. 

2. Інформація про відсутність підстав, визначених у частинах першій і другій статті 17 Закону, 

яка надається учасником у складі пропозиції згідно Додатку 2 до Тендерної документації. 

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

визначені у технічній специфікації  відповідно Додатку 3 до Тендерної документації. 

Інформація про відповідність запропонованого товару вимогам тендерної документації 

повинна бути підтверджена інформацією учасника щодо застосування заходів із захисту 

довкілля (в довільній формі). 

4. Відомості про учасника (згідно Додатку 5 до тендерної документації). 

5. Лист – згода  з проектом договору зазначеному в Додатку 6 до Тендерної документації та   

    лист-згода (Додаток 9). 

Учасник надає гарантійний лист про те, що він не обмежений законодавством «Про санкції» 

у виконанні умов договору про закупівлю (в довільній формі). 

6. Форма «цінова пропозиція» - згідно Додатку 8. 

7. Додатково Учасником надаються наступні документи: 

1. Правомочність на укладення договору про закупівлю та підписання пропозиції :  

1) копія Статуту або іншого установчого документу (для юридичної особи) або код доступу 

до сканкопії установчого документу Учасника на офіційному сайті Міністерства юстиції 

України, або інший установчий документ (для юридичних осіб).  

2) Документи на підтвердження повноважень посадової особи учасника або особи, 

уповноваженої учасником, на підписання тендерної пропозиції та договору про закупівлю, а 

саме: 

- для юридичних осіб – протокол засновників та/або наказ про призначення (у разі 

підписання керівником); довіреність, доручення (у разі підписання іншою уповноваженою 

особою Учасника); або інший документ, що підтверджує повноваження представника учасника 

на підписання документів; 

- для фізичних осіб – копія паспорту учасника (тільки для фізичних осіб) (а саме сторінки 1-

6 та сторінки на якій зазначено місце проживання) або копія іншого документу, передбаченого 

статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 

20.11.2012 № 5492VI, зі змінами. Учасник може позначити ці документи як конфіденційні. 

2. Документ(и), що підтверджує статус платника податку: 
 

Копія довідки або свідоцтва платника ПДВ/копія витягу з реєстру платників податку на 

додану вартість/копія довідки або свідоцтва платника єдиного податку суб’єктом малого 

підприємництва/копія витягу з реєстру платників єдиного податку (для учасників-суб'єктів 

малого підприємництва на єдиному податку/інше). 

 

 



Додаток 5 

 до Тендерної документації 

 

 

Відомості про учасника 

 

 

Повна назва учасника: ____________________________________________________________ 

Юридична адреса: ________________________________________________________________ 

Поштова адреса: _________________________________________________________________ 

Банківські реквізити обслуговуючого банку: _________________________________________ 

Код ЄДРПОУ: ___________________________________________________________________ 

Індивідуальний податковий номер: _________________________________________________ 

Статус платника податку: _________________________________________________________ 

Вид субʼєкта господарювання (Суб'єкт мікропідприємництва; Суб'єкт малого 

підприємництва;Суб'єкт середнього підприємництва; Суб'єкт великого підприємництва; Не є 

суб'єктом господарювання (можливість доступна з 22.08.2019)(необхідне підкреслити). 

Контактний номер телефону (телефаксу):_____________________________________________ 

Е-mail: __________________________________________________________________________ 

Відомості про керівника (посада, ПІБ, тел.): ___________________________________________ 

Відомості про підписанта договору (посада, ПІБ, тел.): _________________________________ 

Відомості про підписанта документів тендерної пропозиції (посада, ПІБ, тел.): 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Додатково повідомляємо, що учасник та/або виробник запропонованого учасником товару не 

підпадає під дію діючого рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо 

застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних 

заходів (санкцій), введеного в дію Указом Президента України. 

 

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати та передбачають 

необхідність застосування заходів із захисту довкілля 

 

 

 

 

 

________________________ ________________________ ________________________ 

посада уповноваженої особи 

Учасника 

підпис та печатка (за 

наявності) 

прізвище, ініціали 

 



 

 Додаток 6  

до Тендерної документації 

 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ № ____ 

 

м. ____                                                                                                   «____» ________ 2022 року  

                                                                                

 Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області,, в особі   начальника 

Рогальського Ігора Олеговича, який діє на підставі Положення про Головне управління 

Держпродспоживслужби в Тернопільській області затвердженого наказом 

Держпродспоживслужби від 24.02.2020 року № 163, у подальшому - «Замовник», з однієї сторони, 

та 

_____________________________________,  в особі ____________________________________, що 

діє на підставі ____________________, назване в подальшому “ Виконавець ”, з другої сторони, що 

разом іменовані – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали даний договір про закупівлю (далі – 

Договір) про наступне: 

 

1. Предмет Договору 

 

1.1. Виконавець зобов’язується протягом 2021 року надавати Замовнику лабораторні 

послуги, (далі – Послуги), згідно Специфікації, яка є невід’ємною частиною Договору (Додаток 

1), а Замовник зобов’язується приймати надані Послуги та оплачувати їх у порядку 

передбаченому даним Договором. 

1.2. Найменування та код послуг: код ДК 021:2015 71900000-7 - Лабораторні послуги  

(проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення 

державного нагляду (контролю)  за дотриманням санітарного законодавства та дотримання вимог 

щодо безпечності харчових продуктів та окремих показників якості). 

1.3. Обсяги закупівлі Послуг можуть бути змінені залежно від реального фінансування 

видатків. 

2. Порядок надання Послуг 

 

2.1. Підставою для початку надання Послуг за Договором є письмове звернення 

Замовника. 

2.2. Послуги виконуються на підставі Актів відбору зразків (проб) продукції, складених 

службовими особами Замовника, за можливої участі спеціалістів Виконавця. 

2.3. Послуга за цим договором (або його етапом) визначається такою, що виконана, після 

надання Протоколів (результатів) досліджень (випробувань) Замовнику не пізніше наступного 

дня з дати завершення дослідження (випробування), які оформляються відповідно до вимог 

ДСТУ ISO/IEC 17025 та акту виконаних робіт.  

 

3. Якість наданих Послуг 

 

3.1. Виконавець повинен надати Замовнику Послуги, якість і достовірність яких 

відповідає вимогам нормативних актів, згідно затверджених методик, методів досліджень, 

вимірювань, випробувань. 

3.2. Виконавець несе відповідальність за надання недостовірної інформації щодо 

результатів досліджень, вимірювань, випробувань згідно умов цього Договору. 

 

4. Ціна і порядок розрахунків 

 

4.1. Ціна цього Договору становить __________________, 00 грн. (___________ грн., 00 

коп.),  у тому числі ПДВ – ____________, 00 грн. (_____________грн., 00 коп.).  



4.2. Замовник здійснює оплату за надані Послуги на підставі виставленого акту 

виконаних робіт на умовах відстрочки платежу на термін не більше 30 календарних днів з 

моменту факту надання Послуги. 

4.3. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунки за надану Послугу 

здійснюються при отриманні Замовником бюджетного фінансування. 

4.4. При виникненні бюджетних зобов’язань оплата за надану Послугу проводиться при 

наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань. 

4.5. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін у випадку 

зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків шляхом підписання 

додаткової угоди.  

4.6 Ціни на Послуги встановлюються в національній валюті України. Ціна Договору 

складається з сукупної вартості наданих послуг здійснених в період його дії. 

 

5.  Права і обов’язки сторін 

 

5.1. Замовник зобов’язаний: 

5.1.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату за надані Послуги. 

5.1.2. Оплачувати надані Послуги згідно з актом виконаних робіт. 

5.2. Замовник має право: 

5.2.1. Отримати якісну послугу, надану своєчасно та в повному обсязі. 

5.2.2. Достроково розірвати цей Договір або ініціювати тимчасове припинення надання 

послуг, повідомивши про це Виконавця листом не менше ніж за 10 календарних днів до 

запропонованої дати розірвання або припинення, у разі невиконання чи неналежного виконання 

зобов'язань Виконавцем, недоцільності подальшого надання послуг, з інших причин, в тому числі 

при недосягненні згоди (відмові, не своєчасному наданні відповіді, залишенні без розгляду) щодо 

пропозиції Замовника відповідно до цього Договору. В разі, якщо підставою для припинення 

надання послуг або розірвання дії цього Договору Замовником є невиконання (несвоєчасне 

виконання) Виконавцем взятих зобов'язань за цим Договором, витрати Виконавцю не 

відшкодовуються. 

5.2.3. Контролювати виконання надання Послуг у строки, встановлені цим Договором. 

5.2.4. Зменшувати загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування 

видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору. 

5.3. Виконавець зобов’язаний: 

5.3.1. Виконувати замовлення  в строки та на умовах, встановлених даним Договором. 

5.3.2. Забезпечити надання Послуг, якість яких відповідає умовам, встановленим розділом 

3 цього Договору. 

5.3.3. За свій рахунок, відповідно до процедур, встановлених системою управління якості 

лабораторії, утилізувати залишки досліджуваних зразків після закінчення лабораторних 

досліджень (випробувань). 

5.4. Виконавець має право: 

5.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані Послуги. 

5.4.2. На дострокове надання Послуг за письмовим погодженням Замовника. 

5.4.3. Достроково розірвати цей договір у разі невиконання, чи неналежного виконання 

зобов’язань Замовником, повідомивши про це його у строк до 10 календарних днів. 

 

6. Відповідальність сторін 

 

6.1. У випадку порушення Договору, винна Сторона несе відповідальність, визначену цим 

Договором та (або) чинним законодавством України.  

6.1.1. Порушення Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з 

порушенням умов, визначених змістом цього Договору.  

6.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її 

вини (умисно чи з необережності).    

6.2. За порушення умов зобов'язання щодо якості наданих послуг (результатів лабораторних 



досліджень, вимірювань, випробувань, ціни послуг, фактичної вартості зазначеної в Актах 

наданих послуг)  Виконавець сплачує штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних 

послуг, наданих Замовнику.  

6.3. За порушення строків виконання Виконавцем зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 

відсотка вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, 

а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків 

вказаної вартості. 

6.4. У випадку порушення строків оплати визначеного в Договорі,  Замовник сплачує пеню в 

розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період несвоєчасної оплати (не оплати) за 

кожний день прострочення, від суми невиконаного грошового зобов’язання. 

6.5. Виплата неустойки (штрафних санкцій, пені, тощо) не звільняє сторони від виконання 

своїх зобов’язань, згідно умов даного договору  та/або усунення порушень. 

6.6. У разі систематичних (2 рази і більше) порушеннях Виконавцем умов договору Замовник  

має право в односторонньому порядку розірвати договір без нарахування і виплати втраченої 

вигоди, письмово повідомивши про це Виконавця. 

 

7. Обставини непереборної сили 

 

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або  неналежне  виконання  

зобов'язань  за  цим  Договором  у разі виникнення обставин непереборної сили,  які не  існували  

під  час укладання   Договору   та   виникли  поза  волею  Сторін  (аварія, катастрофа, стихійне 

лихо, війна, прийняття актів органів державної влади, зміни в законодавстві тощо).  

7.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок  дії 

обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом п’яти календарних днів з моменту їх 

виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Несвоєчасне повідомлення про 

існування обставин форс-мажору та надання підтверджуючих документів позбавляє відповідну 

Сторону права посилатися на них як на обставини, що звільняють від відповідальності за повне або 

часткове невиконання зобов’язання. 

7.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є довідка Торгово-

промислової палати України або інших уповноважених органів державної влади. 

7.4. У разі існування обставин, передбачених п. 7.1. (за умови дотримання вимог п. 7.2.), 

строк надання послуг та дія Договору продовжуються на час існування таких обставин. 

7.5. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше трьох місяців, 

кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.  
 

8. Вирішення спорів 

 

8.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей, Сторони зобов’язуються вирішувати 

їх шляхом взаємних  переговорів. 

8.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому 

порядку. 

9. Строк дії Договору 

 

         9.1. Договір набирає чинності з дня підписання його Сторонами і діє до 31 грудня 2022 

року або до виконання Сторонами своїх зобов’язань по цьому Договору.  

         9.2. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами 

відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій 

угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.  
 

 

10. Інші умови 

 

10.1. Представники Сторін, уповноваженні на укладання цього Договору, погодились, що 



їх персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв’язку з укладанням цього Договору 

включаються до баз персональних даних Сторін. 

10.2. Підписуючи даний Договір уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) 

на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, 

зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових 

відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення 

реалізації інших передбачених законодавством відносин. Представники Сторін підписанням цього 

Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України 

«Про захист персональних даних». 

10.3. Доповнення і зміни щодо цього Договору вважаються дійсними, якщо вони складені 

в письмовій формі шляхом укладення відповідних додаткових угод, які підписуються сторонами 

цього Договору та додаються до тексту, як невід’ємні його частини. 

10.4. Ціна Послуг, зазначена у цьому Договорі або додатку до нього (специфікації), може 

бути змінена лише за згодою Сторін після попереднього письмового звернення Виконавця, до 

якого повинні додаватися всі розрахунки та інші обґрунтовуючі матеріали щодо зміни ціни 

Послуги. 

       10.5. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання 

до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі,  крім випадків, що передбачені згідно ст. 

41 Закону України «Про публічні закупівлі»: 

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків 

замовника; 

2) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого 

товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе 

до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з 

моменту підписання договору про закупівлю. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю 

товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного 

пального, газу та електричної енергії; 

3) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до 

збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо 

передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально 

підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин 

непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не 

призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості 

(обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку; 

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або 

зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг 

з оподаткування; 

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу 

споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, 

ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у 

разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни; 

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41. 

10.6. Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для 

проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не 

перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в 

попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку. 

10.7. Даний Договір складено українською мовою в двох примірниках, які мають 

однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін. 

10.8. При зміні місцезнаходження або банківських реквізитів Сторони оповіщають один 

одного письмово протягом 3-х днів з моменту їх зміни. 

10.9. Сторони домовились, що текст цього Договору, будь-які матеріали, інформація та 

відомості, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватись третім особам 

без попередньої письмової згоди іншої Сторони договору, крім випадків, коли таке передавання 



пов'язане з одержанням офіційних дозволів, документів, для виконання Договору або сплати 

податків, інших обов'язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством, 

яке регулює зобов'язання Сторін Договору. 

10.10. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором 

третім особам. 

10.11. Взаємовідносини Сторін, не передбачені Договором, регулюються чинним 

законодавством України. 

 

 

11. Додатки до договору 

 

Невід'ємною частиною цього Договору є: 

Додаток – Специфікація.  

 

Місцезнаходження та банківські  реквізити сторін 

 

Замовник:                         Виконавець: 

Головне управління Держпродспоживслужби  

в Тернопільській області  

     вул. Микулинецька, 20, м. Тернопіль, 46008                            

     Код ЄДРПОУ  40310895    

 E-mail: ukrternbuch@gmail.com  

     р/р UA098201720343110004000093909 

     ДКСУ м.Київ   

 

      

                                                                                                                                                            

     Начальник   __________      І.О. Рогальський                                                                           
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Додаток 1  

 

СПЕЦИФІКАЦІЯ 

до договору про закупівлю від ___________ № ___ 

 
 Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області (далі – Замовник), в особі 

начальника Рогальського Ігора Олеговича, який діє на підставі Положення, з однієї Сторони та 

__________________________, (далі – Виконавець), в особі _________________, що діє на підставі 

_____________, з другої Сторони, склали цю специфікацію до договору про нижченаведене: 

 
 

№ з/п 
Проведення лабораторних досліджень за 

наступними видами продукції 

Показники, 

що 

підлягають 

дослідженню 

Кількість 

досліджень 

(послуг) 

Ціна за одне 

дослідження 

(послугу) з 

ПДВ (грн) 

Загальна ціна 

досліджень 

(послуг) з 

ПДВ (грн) 

      

      

      

      

Разом з ПДВ  

 

Сума прописом: _______________________________________________________________ 

 

 

Замовник:                         Виконавець: 

 

 

Головне управління Держпродспоживслужби  

в Тернопільській області  

     вул. Микулинецька, 20, м. Тернопіль, 46008                          

     Код ЄДРПОУ  40310895    

 E-mail: ukrternbuch@gmail.com  

Р   р/р UA098201720343110004000093909  

     ДКСУ м.Київ   

      

                                                                                                                                                                     

     Начальник   __________      І.О. Рогальський                                                                           
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Додаток 7 

 до Тендерної документації 

 

Перелік документів для переможця процедури закупівель, що надаються для 

підтвердження відсутності підстав визначених статтею 17 Закону. 

 
1. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в 

електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати 

замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що підтверджують 

відсутність підстав, визначених пунктами 2,3,5,6,8,12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17  

наступні документи: 

 

1. Електронна довідка або оригінал довідки, або завірена копія документа(-ів), виданого відповідним 

органом (МВС), який має такі повноваження, про те, що фізичну особу, яка є переможцем, не було 

засуджено за злочин, учинений з корисливих мотивів (зокрема, пов'язаний з хабарництвом та 

відмиванням коштів), судимість з якої не знято або непогашеної у встановленому законом порядку. 

Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа.(пункт 5 ч. 1 

ст. 17 Закону) 

Документ можна швидко отримати онлайн скориставшись сервісом МВС України: 

https://dpvs.hsc.gov.ua 

2. Електронна довідка або оригінал довідки, або завірена копія документа(-ів), виданого відповідним 

органом (МВС), який має такі повноваження, про те, що службова (посадова) особа учасника 

процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію, не була засуджена за злочин, вчинений з 

корисливих мотивів (зокрема, пов'язаний з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів) 

судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. Документ повинен бути 

не більше тридцятиденної давнини від дати подання документа.(пункт 6 ч. 1 ст. 17 Закону) 

Документ можна швидко отримати онлайн скориставшись сервісом МВС України: 

https://dpvs.hsc.gov.ua 

3 Довідка, складена учасником у довільній формі, що підтверджує відсутність підстави, передбаченої 

п.12 частини 1 ст.17 Закону; (пункт 12 ч. 1 ст. 17 Закону) 

4. Електронна довідка або оригінал довідки, або завірена копія довідки про відсутність заборгованості з 

платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, що діє станом на дату  

подання документа, або інформація про наявність такої заборгованості,видана відповідними 

контролюючими органами. (пункт 13 ч. 1 ст. 17 Закону) 

5 Довідка, складена учасником у довільній формі, що підтверджує відсутність підстави, передбаченої 

абзацом 1 ч. 2 ст. 17 Закону, або інформація у довільній формі, що підтверджує вжиття заходів для 

доведення надійності учасника, згідно абзацу 2 ч. 2 ст. 17 Закону 

 

Підтвердження інформації про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником, не внесено до 

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

здійснюється Замовником самостійно з відкритого реєстру https://corruptinfo.nazk.gov.ua/(пункт 2 ч. 1 ст. 17 

Закону) 

 

Підтвердження інформації 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 закупівель 

корупційного правопорушення, здійснюється Замовником самостійно з відкритого реєстру 

https://corruptinfo.nazk.gov.ua/(пункт 3 ч. 1 ст. 17 Закону) 

 

Підтвердження інформації про те, про те, що учасник не визнаний у встановленому законом порядку 

банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура здійснюється Замовником самостійно з 

відкритого реєстру https://kap.minjust.gov.ua/services?product_id=3&is_registry=1&keywords=&usertype=all 

(пункт 8 ч. 1 ст. 17 Закону) 

 

https://dpvs.hsc.gov.ua/
https://dpvs.hsc.gov.ua/
https://corruptinfo.nazk.gov.ua/
https://corruptinfo.nazk.gov.ua/
https://kap.minjust.gov.ua/services?product_id=3&is_registry=1&keywords=&usertype=all


Додаток 8 

до Тендерної документації 

 

 

ФОРМА “ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ” 

(форма, яка подається учасником на фірмовому бланку (для юридичних осіб)  

 

Уважно вивчивши комплект тендерної документації цим подаємо на участь у торгах щодо 

закупівлі __________________________________________________________________ 

(назва предмета закупівлі ) 

 

(назва замовника) 

згідно технічним, якісним та кількісними характеристикам предмета закупівлі та іншими 

вимогами тендерної документації, замовника свою тендерну пропозицію. 

Повне найменування учасника___________________________  

______________________________________________________ 

Адреса (юридична і фактична) ___________________________ 

Телефон (факс) ________________________________________ 

Е-mail ________________________________________________ 

Цінова пропозиція (з ПДВ або без ПДВ) : 

цифрами ______________________________________________ грн.,  

словами  ______________________________________________ грн., 

            у тому числі ПДВ ______________________________________ грн., 

            або без ПДВ (у разі якщо учасник не є платником податку на загальних засадах) 

 

№ лоту Назва 

випробувань 

фізичних 

факторів 

Характеристика 

(показників, 

параметрів), 

що 

визначаються 

Орієнтовна 

кількість 

проб, 

досліджень, 

вимірювань 

(штук) 

Ціна за 

одиницю 

виміру  

грн.  

(без 

ПДВ) 

ПДВ, 

грн. 

Сума грн.  

(з ПДВ) 

 
 

 
 

   

       

Загальна вартість, грн. без ПДВ:  

ПДВ, грн.:  

Загальна вартість, грн. з ПДВ:  

 
(Вартість за одиницю та загальну вартість пропозиції потрібно заповнювати у гривнях, зазначаючи 

цифрове значення, що має не більше двох знаків після коми). 

1.  Ми заявляємо, що самостійно несемо відповідальність за формування ціни пропозиції, та 

формуємо ціни у відповідності до вимог чинного законодавства України.  

До ціни тендерної пропозиції не включені та не будуть включатися витрати, які ми понесли 

при підготовці пропозиції та проведенні процедури закупівлі. 

Ми також погоджуємося, що наші витрати, пов'язані з підготовкою та поданням  пропозиції, 

Замовником не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, 

що не відбулися). 

2. Ми самостійно відповідаємо за одержання будь-яких та/або всіх необхідних дозволів, 

ліцензій, сертифікатів, що необхідні для здійснення надання послуг, які пропонується постачати 

за Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції, та самостійно несемо всі 

витрати на їх отримання. 



3. У разі визначення нас переможцем та прийняття рішення про намір укласти договір про 

закупівлю, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором. 

4. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів із дати кінцевого 

строку подання тендерних пропозицій. 

 

 

5. Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції 

згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої 

іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.   

6. Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі 

наявності обставин для цього згідно із Законом.  

    7. Якщо нас визначено переможцем торгів, ми беремо на себе зобов’язання укласти Договір 

про закупівлю у терміни, що встановлені Закону України «Про публічні закупівлі».   

8. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з 

усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в тендерній документації.  

 

_____________________ М.П.  ________________  ____________________ 

     (посада)             (підпис)      (ініціали, прізвище) 

«___»__________ 2022 р. 

 

 

ФОРМА “ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ” оформлюється та подається за встановленою 

замовником формою.  

 



 

  

Додаток 9 

до Тендерної документації 

 

 

 

Зразок 

 

Лист-згода на обробку персональних даних 

 

 Відповідно до Закону «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку, 

використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом 

України «Про публічні закупівлі», а також згідно  з нормами чинного законодавства, моїх 

персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво платника 

податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані: 

номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена 

законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі 

закупівлі, цивільно-правових та господарських відносин.   

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою 

 



Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області 
 

 

 
 

 
 

                                                                                                  

         

 

 

 

 

 

 

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

 

згідно предмету закупівлі:  

«Код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" –  
 

71900000-7 Лабораторні послуги  

 (проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час 

здійснення державного нагляду (контролю)  за дотриманням санітарного законодавства та 

дотримання вимог щодо безпечності харчових продуктів та окремих показників якості) 

 

 

Процедура закупівлі – відкриті торги 
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№ Розділ І. Загальні положення 

1 2 3 

1 Терміни, які вживаються в 

тендерній документації 

Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог 

Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон). 

Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі. 

2 Інформація про замовника 

торгів 

 

2.1 повне найменування Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській 

області 

2.2 місцезнаходження вул. Микулинецька, 20, м. Тернопіль, 46008 

2.3 посадова особа замовника, 

уповноважена здійснювати 

зв'язок з учасниками 

З організаційних питань – Корнят Ірина Володимирівна – 

начальник Управління економіки, бухгалтерського обліку та 

звітності – головний  бухгалтер,   

адреса  вул. Микулинецька, 20 м. Тернопіль, 46008,   

тел. (0352) 52-35-58,  

e-mail: ukrternbuch@gmail.com       

3 Процедура закупівлі відкриті торги 

4 Інформація про предмет 

закупівлі 

 

4.1 назва предмета закупівлі Код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 

71900000-7 Лабораторні послуги  (проведення лабораторних 

випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час 

здійснення державного нагляду (контролю)  за дотриманням 

санітарного законодавства та дотримання вимог щодо 

безпечності харчових продуктів та окремих показників якості)  
4.2 опис окремої частини (частин) 

предмета закупівлі (лота), 

щодо якої можуть бути подані 

тендерні пропозиції  

Окремих частин предмету закупівлі не визначено.  

Пропозиція подається щодо предмету закупівлі в цілому. 

4.3 місце, кількість, обсяг 

поставки товарів (надання 

послуг, виконання робіт) 

Місце надання послуг – Тернопільська область 

Кількість – Додаток 3 до Тендерної документації. 

Очікувана вартість–1975000,00грн. (Один мільйон дев’ятсот сімдесят 

п’ять тисяч гривень 00 коп.)  

Більш детальна інформація про закупівлю та вимоги до 

предмета закупівлі зазначені у Додатку 3 до тендерної 

документації 

4.4 строк поставки товарів 

(надання послуг, виконання 

робіт) 

До 31.12.2022 року 

5 Недискримінація учасників 5.1. Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності 

та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах 

закупівель на рівних умовах. 

Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до 

інформації про закупівлю, передбаченої цим Законом. 

6 Інформація про валюту, у 

якій повинно бути 

розраховано та зазначено 

ціну тендерної пропозиції 

6.1. Валютою тендерної пропозиції є національна валюта 

України - гривня. 

Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті 

України на умовах Договору. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2289-17
mailto:ukrternbuch@gmail.com
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7 Інформація про мову (мови), 

якою (якими) повинно бути 

складено тендерні пропозиції 

7.1. Під час проведення процедур закупівель усі 

документи, що готуються замовником, викладаються 

українською мовою. 

7.2. Під час проведення процедури закупівлі усі 

документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та 

складаються безпосередньо учасником, викладаються 

українською мовою.  

У разі надання документів складених  мовою іншою ніж 

українська мова, такі документи повинні супроводжуватися 

перекладом українською мовою, переклад (або справжність 

підпису перекладача) - засвідчений нотаріально або 

легалізований у встановленому законодавством України 

порядку. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є 

текст, викладений українською мовою. 

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

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1.1. Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 

10 днів до закінчення строку подання тендерної пропозиції 

звернутися через електронну систему закупівель до замовника 

за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або 

звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення 

під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та 

звернення щодо усунення порушення автоматично 

оприлюднюються в електронній системі закупівель без 

ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник 

повинен протягом трьох робочих днів із дня їх оприлюднення 

надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його в 

електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. 

1.2. У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень 

щодо змісту тендерної документації електронна система 

закупівель автоматично призупиняє перебіг тендеру. 

1.3. Для поновлення перебігу тендеру замовник повинен 

розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в 

електронній системі закупівель із одночасним продовженням 

строку подання тендерних пропозицій не менше як на сім днів. 

1.4. Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється 

замовником відповідно до статті 10 Закону. 

2 Унесення змін до тендерної 

документації 

2.1. Замовник має право з власної ініціативи або у разі 

усунення порушень законодавства у сфері публічних 

закупівель, викладених у висновку органу державного 

фінансового контролю відповідно до статті 8 цього Закону, або 

за результатами звернень, або на підставі рішення органу 

оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі 

внесення змін до тендерної документації строк для подання 

тендерних пропозицій продовжується замовником в 

електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту 

внесення змін до тендерної документації до закінчення 

кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося 

не менше семи днів. 

2.2. Зміни, що вносяться замовником до тендерної 

документації, розміщуються та відображаються в електронній 

системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної 

документації додатково до початкової редакції тендерної 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n960
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документації. Замовник разом із змінами до тендерної 

документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, 

що вносяться. 

2.3. Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється 

замовником відповідно до статті 10 цього Закону. 

Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції 

1 Зміст і спосіб подання 

тендерної пропозиції 

1.1. Тендерна пропозиція подається в електронному 

вигляді через електронну систему закупівель шляхом 

заповнення електронних форм з окремими полями, де 

зазначається інформація про ціну, інформація від учасника 

процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним 

критеріям, наявність/відсутність підстав, установлених у статті 

17 Закону і в цій тендерній документації, та шляхом 

завантаження необхідних документів, що вимагаються 

замовником у цій тендерній документації та завантаження 

файлів з: 

- інформацією та документами, що підтверджують 

відповідність учасника кваліфікаційним критеріям (згідно 

додатку 1);  

- інформацією щодо відповідності учасника вимогам, 

визначеним у статті 17 Закону (згідно додатку 2); 

- інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні 

характеристики предмета закупівлі, а саме технічну 

специфікацію, що повинна складатись з документів, 

відповідно додатку 3. 

- документів, що підтверджують повноваження 

відповідної особи або представника учасника процедури 

закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції; 

- заповнену довідку, яка містить відомості про учасника 

(згідно додатку 5); 

- лист- згода ( згідно додатку 9); 

- інших документів, необхідність подання яких у складі 

тендерної пропозиції передбачена умовами цієї документації. 

1.2. Кожен учасник має право подати тільки одну 

тендерну пропозицію. 

1.3. Всі визначені цією тендерною документацією 

документи тендерної пропозиції завантажуються в електронну 

систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для 

машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», 

тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам 

відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-

копії. Документи, що складаються учасником, повинні бути 

оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного 

законодавства в частині дотримання письмової форми 

документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому 

числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої 

особи учасника. Вимога щодо засвідчення того чи іншого 

документу тендерної пропозиції власноручним підписом 

учасника/уповноваженої не застосовується до документів 

(матеріалів та інформації), що подаються у складі тендерної 

пропозиції, якщо такі документи (матеріали та інформація) 

надані учасником у формі електронного документа через 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1039
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електронну систему закупівель із накладанням 

кваліфікованого електронного підпису на кожен з таких 

документів (матеріал чи інформацію). 

1.4. Під час використання електронної системи закупівель 

з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи 

та дані створюються та подаються з урахуванням вимог 

законів України "Про електронні документи та електронний 

документообіг" та "Про електронні довірчі послуги", тобто 

тендерна пропозиція у будь-якому випадку повинна містити 

накладений електронний підпис (або кваліфікований 

електронний підпис) учасника/уповноваженої особи учасника 

процедури закупівлі, повноваження якої щодо підпису 

документів тендерної пропозиції підтверджуються відповідно 

до поданих документів, що вимагаються згідно п. 1.5. цієї 

документації. 

1.5. Повноваження щодо підпису документів тендерної 

пропозиції уповноваженої особи учасника процедури закупівлі 

підтверджується: для посадових (службових) осіб учасника, які 

уповноважені підписувати документи пропозиції та вчиняти 

інші юридично значущі дії від імені учасника на підставі 

положень установчих документів – розпорядчий документ про 

призначення (обрання) на посаду відповідної особи (наказ про 

призначення та/ або протокол зборів засновників, тощо); для 

осіб, що уповноважені представляти інтереси учасника під час 

проведення процедури закупівлі, та які не входять до кола 

осіб, які представляють інтереси учасника без довіреності – 

довіреність, оформлена у відповідності до вимог чинного 

законодавства, із зазначенням повноважень повіреного, разом з 

документами, що у відповідності до цього пункту 

підтверджують повноваження посадової (службової) особи 

учасника, що підписала від імені учасника вказану довіреність. 

У разі якщо тендерна пропозиція подається об'єднанням 

учасників, до неї обов'язково включається документ про 

створення такого об'єднання.   

1.6. Документи, що не передбачені законодавством для 

учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних 

осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної 

пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені 

законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у 

тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної 

пропозиції, не може бути підставою для її відхилення 

замовником. 

1.7. Ціною тендерної пропозиції вважається сума, 

зазначена учасником у його тендерній пропозиції як загальна 

сума, за яку він погоджується виконати умови закупівлі згідно 

вимог замовника, в тому числі з урахуванням технічних, 

якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, всіх 

умов виконання договору, та з урахуванням сум належних 

податків та зборів, що мають бути сплачені учасником 

2 Забезпечення тендерної 

пропозиції 

Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається. 

3 Умови повернення чи 

неповернення забезпечення 

Не передбачено, оскільки забезпечення не вимагається. 
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тендерної пропозиції 

4 Строк дії тендерної 

пропозиції, протягом якого 

тендерні пропозиції 

вважаються дійсними 

4.1. Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 

днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. 

4.2. До закінчення цього строку замовник має право 

вимагати від учасників процедури закупівлі продовження 

строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі 

має право: 

відхилити таку вимогу; 

погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої 

ним тендерної пропозиції. 

5 Кваліфікаційні критерії 

відповідно до статті 16 

Закону, підстави, встановлені 

статтею 17 Закону, та 

інформація про спосіб 

підтвердження відповідності 

учасників установленим 

критеріям і вимогам згідно із 

законодавством.  

Для об’єднання учасників 

замовником зазначаються 

умови щодо надання 

інформації та способу 

підтвердження відповідності 

таких учасників 

установленим 

кваліфікаційним критеріям 

та підставам, встановленим 

статтею 17 Закону. 

5.1. Замовник вимагає від учасників подання ними 

документально підтвердженої інформації про їх відповідність 

кваліфікаційним критеріям, а саме: 

1) наявність обладнання та матеріально-технічної бази; 

2) наявність працівників відповідної кваліфікації, які 

мають необхідні знання та досвід; 

3) наявність документально підтвердженого досвіду 

виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі 

договору (договорів) за 2019-2021 р.р. 

5.2. Для підтвердження відповідності учасника 

кваліфікаційним критеріям, останній повинен надати у 

порядку згідно п. 1.3 цієї документації всі документи 

відповідно  додатку 1. 

5.3. Учасники процедури закупівлі повинні відповідати  

вимогам, встановленим статтею 17 Закону, що зазначені разом 

зі способом документального підтвердження. 

2. Замовник приймає рішення про відмову учаснику в 

участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити 

тендерну пропозицію учасника в разі, якщо: 

1) замовник має незаперечні докази того, що учасник 

процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати 

прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) 

особі замовника, іншого державного органу винагороду в 

будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, 

послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо 

визначення переможця процедури закупівлі або застосування 

замовником певної процедури закупівлі; 

2) відомості про юридичну особу, яка є учасником 

процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру 

осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією 

правопорушення; 

3) службову (посадову) особу учасника процедури 

закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його 

інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну 

особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до 

відповідальності за вчинення корупційного правопорушення 

або правопорушення, пов'язаного з корупцією; 

4) суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх 

трьох років притягувався до відповідальності за порушення, 

передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 

статті 50 Закону України "Про захист економічної 

конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012210.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012210.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012210.html
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узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів 

тендерів; 

5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, 

була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів 

(зокрема, пов'язаний з хабарництвом та відмиванням коштів), 

судимість з якої не знято або не погашено у встановленому 

законом порядку; 

6) службова (посадова) особа учасника процедури 

закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або 

уповноважена на підписання договору в разі переговорної 

процедури закупівлі), була засуджена за злочин, вчинений з 

корисливих мотивів (зокрема, пов'язаний з хабарництвом, 

шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не 

знято або не погашено у встановленому законом порядку; 

7) тендерна пропозиція подана учасником конкурентної 

процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере 

учасник, який є пов'язаною особою з іншими учасниками 

процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою 

(особами), та/або з керівником замовника; 

8) учасник процедури закупівлі визнаний у встановленому 

законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита 

ліквідаційна процедура; 

9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 

відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої 

статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» 

(крім нерезидентів); 

10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі 

(крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи 

уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо 

вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт 

дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за 

лотом); 

11) учасник процедури закупівлі є особою, до якої 

застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї 

публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом 

України «Про санкції»; 

12) службова (посадова) особа учасника процедури 

закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його 

інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну 

особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до 

відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з 

використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі 

людьми; 

13) учасник процедури закупівлі має заборгованість із 

сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), крім випадку, 

якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і 

відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, 

визначених законодавством країни реєстрації такого учасника. 

Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в 

участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну 

пропозицію учасника в разі, якщо учасник процедури закупівлі 
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не виконав свої зобов'язання за раніше укладеним договором 

про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його 

дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді 

штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з 

дати дострокового розірвання такого договору. 

Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, 

зазначених у частині другій статті 17 Закону, може надати 

підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, 

незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в 

участі у процедурі закупівлі. Для цього учасник (суб'єкт 

господарювання) повинен довести, що він сплатив або 

зобов'язався сплатити відповідні зобов'язання та 

відшкодування завданих збитків. 

Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, 

учаснику не може бути відмовлено в участі в процедурі 

закупівлі. 

4.Учасник процедури закупівлі в електронній системі 

закупівель під час подання тендерної пропозиції підтверджує 

відсутність підстав, встановлених пунктами 5, 6, 12 і 13 

частини першої та частиною другою статті 17 Закону. Спосіб 

документального підтвердження згідно з законодавством щодо 

відсутності підстав, передбачених пунктами 5,6,12 і 13 частини 

першої та частиною другою ст..17, визначається замовником 

для надання таких документів лише переможцем процедури 

закупівлі через електронну систему закупівель. 

Замовник не вимагає від учасників документів, що 

підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 7 

частини першої статті 17 Закону. 

Замовник не вимагає документального підтвердження 

публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих 

даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної 

інформації» та/або міститься у відкритих єдиних державних 

реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, 

що є доступною в електронній системі закупівель. 

 

Переможець процедури закупівлі у строк, що не 

перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній 

системі закупівель повідомлення про намір укласти договір 

про закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхом 

оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що 

підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 

5, 6, 8, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 

Закону. 

 

5. У разі якщо учасник процедури закупівлі має намір 

залучити спроможності інших суб'єктів господарювання як 

субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менше ніж 20 

відсотків від вартості договору про закупівлю у випадку 

закупівлі робіт або послуг для підтвердження його 

відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до 

частини третьої статті 16 Закону, замовник перевіряє таких 

суб'єктів господарювання на відсутність підстав, визначених у 

частині першій статті 17 Закону. 
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В цій частині до такого субпідрядника/співвиконавця 

застосовуються аналогічні вимоги, як до учасника та 

переможця на цю закупівлю (окрім вимог, передбачених 

частиною другою статті 17 Закону). 

6. У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням 

учасників – підтвердження відсутності підстав для відмови в 

участі у процедурі закупівлі встановленими статтею 17 Закону 

подається по кожному з учасників, які входять у склад 

об’єднання окремо. 

 

Відповідно до ч.15 ст.29 Закону України «Про публічні 

закупівлі» 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 

невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам 

кваліфікаційних критеріїв, підставам, установленим частиною 

першою статті 17 Закону, або факту зазначення у тендерній 

пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою 

при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник 

відхиляє тендерну пропозицію такого учасника. 

За достовірність наданої Учасником в складі тендерної 

пропозиції за предметом закупівлі інформації та документів, 

відповідальність несе  безпосередньо Учасник. 

 

6 Інформація про необхідні 

технічні, якісні та кількісні 

характеристики предмета 

закупівлі, у тому числі 

відповідна технічна 

специфікація (у разі потреби - 

плани, креслення, малюнки 

чи опис предмета закупівлі) 

6.1. Вимоги щодо технічних, якісних та кількісних 

характеристик до предмета закупівлі, у тому числі до 

відповідної технічної специфікації викладено у Додатку 3 до 

тендерної документації. 

6.2. Детальна інформація щодо предмету закупівлі та 

спосіб документального підтвердження поданої тендерної 

пропозиції, встановленим вимогам, наведені в Додатку 3 цієї 

тендерної документації. 

Інформація про відповідність запропонованого предмету 

закупівлі вимогам тендерної документації повинна бути 

підтверджена шляхом надання у складі тендерної пропозиції: 

1. Інформації про підтвердження відповідності  

технічним, якісним та кількісним характеристикам 

предмета закупівлі, відповідно до технічних вимог, 

зазначених  в Додатку 3 тендерної документації. 

2. Інших документів, передбачених Додатком 3 

тендерної документації. 

Замовником зазначено вимоги до предмета закупівлі згідно з 

частиною другою статті 22 Закону. Тендерні пропозиції 

повинні узгоджуватися з відповідною специфікацією предмету 

закупівлі. 

.6.3. У цій документації всі посилання на конкретні марку чи 

виробника або на конкретний процес, що характеризує 

продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на 

торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження 

чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або 

еквівалент»». 
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Інформація про відповідність запропонованого товару 

вимогам тендерної документації повинна бути 

підтверджена інформацією учасника щодо застосування 

заходів із захисту довкілля (в довільній формі). 

7 Інформація про маркування, 

протоколи випробувань або 

сертифікати, що 

підтверджують відповідність 

предмета закупівлі 

встановленим замовником 

вимогам (у разі потреби) 

7.1. Замовник може вимагати від учасників підтвердження 

того, що пропоновані ними товари, послуги чи роботи за 

своїми екологічними чи іншими характеристиками 

відповідають вимогам, установленим у тендерній 

документації. У разі встановлення екологічних чи інших 

характеристик товару, роботи чи послуги замовник повинен в 

тендерній документації зазначити, які маркування, протоколи 

випробувань або сертифікати можуть підтвердити 

відповідність предмета закупівлі таким   характеристикам.  

7.2. Якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів 

випробувань чи сертифікатів і не має можливості отримати їх 

до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій 

із причин, від нього не залежних, він може подати технічний 

паспорт на підтвердження відповідності тим же об’єктивним 

критеріям. Замовник зобов’язаний розглянути технічний 

паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність 

установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення.  

7.3. Якщо замовник посилається в тендерній документації на 

конкретні маркування, протокол випробувань чи сертифікат, 

він зобов’язаний прийняти маркування, протоколи 

випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність 

еквівалентним вимогам. 

8 Інформація про 

субпідрядника/співвиконавця 

(у випадку закупівлі робіт чи 

послуг) 

 

Не вимагається 

9 Унесення змін або 

відкликання тендерної 

пропозиції учасником 

9.1. Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до 

своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення 

кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення 

тендерної пропозиції (у разі якщо таке забезпечення 

вимагається). Такі зміни або заява про відкликання тендерної 

пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною 

системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання 

тендерних пропозицій. 

Розділ IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції 

1 Кінцевий строк подання 

тендерної пропозиції 

1.1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 

09.02.2022 р. 

1.2. Електронна система закупівель автоматично формує та 

надсилає повідомлення учаснику про отримання його 

тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу. Електронна 

система закупівель повинна забезпечити можливість подання 

тендерної пропозиції/пропозиції всім особам на рівних умовах. 

Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну 

пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній 

документації частини предмета закупівлі (лота). 

Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до 

реєстру отриманих тендерних пропозицій, у якому 
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відображається інформація про надані тендерні пропозиції, а 

саме: 

1) унікальний номер оголошення про проведення 

конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, 

присвоєний електронною системою закупівель; 

2) найменування та ідентифікаційний код учасника в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань; 

3) дата та час подання тендерної пропозиції. 

2 Дата та час розкриття 

тендерної пропозиції 

 2.1 Дата і час розкриття отриманих тендерних пропозицій 

визначаються електронною системою закупівель автоматично 

та зазначаються в оголошенні про проведення конкурентної 

процедури закупівлі. 

2.2. Розкриття тендерних пропозицій з інформацією та 

документами, що підтверджують відповідність учасника 

кваліфікаційним критеріям, та вимогам до предмета закупівлі, 

а також з інформацією та документами, що містять технічний 

опис предмета закупівлі, здійснюється автоматично 

електронною системою закупівель одразу після завершення 

електронного аукціону. 

2.3. Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз 

понизити ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від 

своєї попередньої ціни. 

 Розмір мінімального кроку пониження ціни під час 

електронного аукціону складає – 0,5 відсотка від очікуваної 

вартості закупівлі. 

 

Розділ V. Оцінка тендерної пропозиції 

1 Перелік критеріїв та 

методика оцінки тендерної 

пропозиції із зазначенням 

питомої ваги критерію 

1.1. Критерії та методика оцінки визначаються відповідно 

до статті 29 Закону. 

Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично 

електронною системою закупівель на основі критеріїв і 

методики оцінки, зазначених замовником у тендерній 

документації, шляхом застосування електронного аукціону. 

Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі 

єдиного критерію – ціна.  

Питома вага критерію «Ціна» - 100 відсотків. 

1.2. До початку проведення електронного аукціону в 

електронній системі закупівель автоматично розкривається 

інформація про ціну та перелік усіх цін пропозицій, 

розміщений у порядку від найнижчої до найвищої ціни без 

зазначення найменувань та інформації про учасників. Під час 

проведення електронного аукціону в електронній системі 

закупівель відображаються значення ціни тендерної пропозиції 

учасника. Електронний аукціон здійснюється у відповідності з 

положеннями ст. 30 Закону. 

1.3. До оцінки тендерних пропозицій приймається сума, що 

становить загальну вартість тендерної пропозиції кожного 

окремого учасника, розрахована з урахуванням вимог щодо 

технічних, якісних та кількісних характеристик предмету 

закупівлі, визначених цією документацією, в тому числі з 

урахуванням включення до ціни податку на додану вартість 
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(ПДВ), якщо учасник є платником ПДВ, інших податків та 

зборів, що передбачені чинним законодавством, та мають бути 

включені таким учасником до вартості товарів, робіт або 

послуг. 

2 Опис та приклади 

формальних (несуттєвих) 

помилок, допущення яких 

учасниками не призведе до 

відхилення їх тендерних 

пропозицій.  

2.1 До формальних (несуттєвих) помилок, що пов’язані з 

оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст 

пропозиції, належать: 

Інформація/документ, подана учасником процедури 

закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку 

(помилки) у частині: 

 - уживання великої літери(наприклад: м. київ замість   м. Київ, 

україна замість Україна); 

 - уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні 

(наприклад: інформація про технічні якісні кількісні 

характеристики предмет закупівлі замість інформація про 

технічні, якісні, кількісні характеристики предмета закупівлі); 

- використання слова або мовного звороту, запозичених з 

іншої мови (наприклад: використання русизмів, сленгових 

слів); 

- зазначення унікального номера оголошення про проведення 

конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною 

системою закупівель та/або унікального номера повідомлення 

про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; 

- застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; 

- написання слів разом та/або окремо, та/або через 

дефіс(наприклад: ненадається замість не надається, веб-

сторінка замість вебсторінка); 

- нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька 

сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери 

окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, 

нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, 

зазначеному в документі). 

Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час 

оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі 

поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі 

комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри 

(цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер 

(цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, 

заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної 

пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до 

її спотворення та/або не стосується характеристики предмета 

закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури 

закупівлі. 

Невірна назва документа (документів), що подається 

учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, 

зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у 

тендерній документації (наприклад: «інформація в довільній 

формі» замість «довідка в довільній формі», «довідка» замість 

«інформація», «лист» замість «лист-пояснення» тощо). 

Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) 

не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури 

закупівлі (у разі її використання). 

У складі тендерної пропозиції немає документа 
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(документів), на який посилається учасник процедури 

закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником 

не вимагається подання такого документа в тендерній 

документації. 

Подання документа (документів) учасником процедури 

закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить 

власноручного підпису уповноваженої особи учасника 

процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) 

накладено її кваліфікований електронний підпис. 

Подання документа (документів) учасником процедури 

закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у 

довільній формі та не містить вихідного номера. 

Подання документа учасником процедури закупівлі у 

складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією 

оригіналу документа/електронного документа. 

Подання документа учасником процедури закупівлі у 

складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом 

уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та 

додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої 

учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, 

переклад документа завізований перекладачем тощо). 

Подання документа (документів) учасником процедури 

закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) 

застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування 

юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, 

найменування були змінені відповідно до законодавства після 

того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий 

(подані). 

Подання документа (документів) учасником процедури 

закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри 

(цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена 

прописом, є правильною. 

Подання документа (документів) учасником процедури 

закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що 

відрізняється від формату, який вимагається замовником у 

тендерній документації, при цьому такий формат документа 

забезпечує можливість його перегляду.  

Визначений даним пунктом перелік формальних (несуттєвих) 

помилок не є вичерпним, та в будь-якому разі класифікація 

тієї чи іншої помилки згідно поданих учасником документів 

тендерної пропозиції як формальної (несуттєвої) здійснюється 

на підставі рішення тендерного комітету, що в кожному 

окремому випадку ґрунтується на визначенні понять згідно 

положень Закону та принципів здійснення публічних 

закупівель, визначених згідно ст. 5 Закону. 

 

3 Інша інформація 3.1. Усі сторінки тендерної пропозиції учасника 

процедури закупівлі, які містять інформацію, повинні містити 

підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури 

закупівлі. Нотаріально завірені документи та оригінали 

документів, видані учаснику іншими організаціями 

(підприємствами, установами) можуть не містити підпису 

уповноваженої посадової особи учасника. 
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Документи, що вимагаються цією тендерною 

документацією учасник повинен розмістити (завантажити) в 

електронній системі закупівель до кінцевого строку подання 

тендерних пропозицій, у вигляді сканованої копії оригіналу 

документа / нотаріально завіреної копії документа / копії 

документа, завіреної підписом уповноваженої особи учасника. 

Забороняється обмежувати перегляд файлів шляхом 

встановлення на них паролів або у будь-який інший спосіб. 

Скановані копії документів тендерної пропозиції не повинні 

містити будь-яких накладень на них зображень та/або водяних 

знаків. Контрастність сканованих документів тендерної 

пропозиції учасника не повинна негативно впливати на їх 

розгляд. 

Кожен окремий завантажений файл може мати скорочену 

назву відповідно до змісту документа (документів), поданого 

(поданих) згідно з вимогами тендерної документації.  

3.2. Замовник може відхилити аномально низьку тендерну 

пропозицію, у разі якщо учасник не надав належного 

обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості, та відхиляє 

аномально низьку тендерну пропозицію у разі ненадходження 

такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом 

першим цієї частини. 

Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції 

може містити інформацію про: 

1) досягнення економії завдяки застосованому 

технологічному процесу виробництва товарів, порядку 

надання послуг чи технології будівництва; 

2) сприятливі умови, за яких учасник може поставити 

товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема 

спеціальна цінова пропозиція (знижка) учасника; 

3) отримання учасником державної допомоги згідно із 

законодавством. 

3.3. Якщо замовником під час розгляду тендерної 

пропозиції учасника виявлено невідповідності в інформації 

та/або документах, що подані учасником у тендерній 

пропозиції та/або подання яких вимагалось тендерною 

документацією, він розміщує у строк, який не може бути 

меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду 

тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення 

таких невідповідностей в електронній системі закупівель. 

Замовник розміщує повідомлення з вимогою про 

усунення невідповідностей в інформації та/або документах: 

1) що підтверджують відповідність учасника процедури 

закупівлі кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 

Закону; 

2) на підтвердження права підпису тендерної пропозиції 

та/або договору про закупівлю. 

Повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей 

повинно містити таку інформацію: 

1) перелік виявлених невідповідностей; 

2) посилання на вимогу (вимоги) тендерної документації, 

щодо якої (яких) виявлені невідповідності; 

3) перелік інформації та/або документів, які повинен 
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подати учасник для усунення виявлених невідповідностей. 

Замовник не може розміщувати щодо одного й того ж 

учасника процедури закупівлі більш ніж один раз 

повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в 

інформації та/або документах, що подані учасником у 

тендерній пропозиції, крім випадків, пов'язаних з виконанням 

рішення органу оскарження. 

Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в 

інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній 

пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних 

пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему 

закупівель уточнених або нових документів в електронній 

системі закупівель, протягом 24 годин з моменту розміщення 

замовником в електронній системі закупівель повідомлення з 

вимогою про усунення таких невідповідностей.   

Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з 

урахуванням виправлення або не виправлення учасниками 

виявлених невідповідностей. 

Сканований варіант пропозицій не повинен містити 

різних накладень, малюнків (наприклад, накладених підписів, 

печаток) на скановані документи. 

За надання недостовірної інформації учасник несе 

відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства. 

У разі надання учасником недостовірної інформації при 

складанні довідок у довільній формі, він особисто несе 

відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства. 

За підроблення документів тендерної пропозиції учасник 

торгів несе кримінальну відповідальність згідно зі статтею 

358 Кримінального кодексу України. 

Замовник не заперечує щодо надання учасником за його 

бажанням будь-яких додаткових документів про досвід 

учасника, його технічні можливості тощо, щодо предмету 

закупівлі. Неподання таких додаткових документів, які не 

вимагаються тендерною документацією, не буде розцінено як 

невідповідність тендерної пропозиції умовам тендерної 

документації. 

3.4.У випадках, коли в тендерній документації наявна 

вимога замовника щодо подання копії документу або 

належним чином засвідченої копії документу – це означає, що 

має бути подана копія, посвідчена підписом керівника 

учасника або уповноваженої ним особи. 

У разі подання оригіналу та/або нотаріально посвідченої 

копії документа замість нотаріально посвідченої копії та/або 

копії документа, що вимагались замовником, - будуть 

вважатись належним чином виконаною вимогою щодо 

подання нотаріально посвідченої копії та/або копії документа. 

3.5.Учасник зазначає ціну на послуги, які він пропонує та 

які є предметом закупівлі, у тендерній пропозиції за формою, 

наведеною в Додатку  до тендерної документації. 

Учасник визначає ціну на послуги, які він пропонує 

поставити за Договором, з урахуванням усіх податків і зборів, 

що сплачуються або мають бути сплачені Учасником на строк 

надання послуг. 
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Ціна включає витрати на транспортування, завантаження, 

сплату митних тарифів, податків, наявність сертифікатів тощо. 

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних 

документів, пов’язаних із поданням тендерної пропозиції, та 

самостійно несе всі витрати на їх отримання.   

Якщо ціна тендерної пропозиції не включає будь-яких 

витрат учасника, про які зазначається в тендерній 

документації, такі витрати покладаються на учасника. 

Витрати Учасника, пов’язані з підготуванням та поданням 

тендерної пропозиції, Замовником не відшкодовуються, у тому 

числі й у разі відміни торгів чи визнання такими, що не відбулися 

 

3.6. Переможець процедури закупівлі у строк, що не 

перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній 

системі закупівель повідомлення про намір укласти договір 

про закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхом 

оприлюднення їх в електронній системі закупівель, що 

підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами  5, 6, 

12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 Закону: 

1) Оригінал чи нотаріально завірену копію документа 

(довідки) або документ, отриманий електронним шляхом, 

уповноваженого органу про те, що фізична особа, яка є 

переможцем торгів, або службова (посадова) особа, яку 

уповноважено переможцем торгів підписувати тендерну 

пропозицію, не була засуджена за злочин, вчинений з 

корисливих мотивів (зокрема, пов'язаний з хабарництвом, 

шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не 

знято або не погашено у встановленому законом порядку 

(датована не раніше 30 днів до кінцевої дати подання 

тендерних пропозицій або більш пізнішої дати); 

2) Довідка, видана уповноваженим органом про те, що 

службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, 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 правопорушення, пов’язаного з 

використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі 

людьми (датована не раніше 30 днів до кінцевої дати подання 

тендерних пропозицій або більш пізнішої дати); 

3) Довідка, видана уповноваженим органом, про 

відсутність заборгованості з платежів, контроль за 

справлянням яких покладено на контролюючі органи. 

Підтверджується довідкою, автоматично сформованою 

електронною системою закупівель.  

У випадку якщо в учасника наявна заборгованість із 

сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), але учасник 

здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої 

заборгованості у порядку та на умовах, визначених 

законодавством країни реєстрації такого учасника надається 

відповідний документ щодо вчинення таких заходів, виданим 

уповноваженим органом чинним на дату подання такого 

документу. 

4) Довідку у довільній формі про те, що учасник 
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процедури закупівлі не має невиконаного зі своєї сторони 

зобов'язання за раніше укладеним договором про закупівлю з 

замовником, який проводить процедуру закупівлі, що призвело 

до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у 

вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом 

трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.* 

*Учасник процедури закупівлі, що перебуває в 

обставинах, зазначених у частині другій статті 17 Закону, може 

надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї 

надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для 

відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього учасник 

(суб'єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або 

зобов'язався сплатити відповідні зобов'язання та 

відшкодування завданих збитків. 

Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, 

учаснику не може бути відмовлено в участі в процедурі 

закупівлі. 

 

3.7.. Відповідальність за достовірність наданої замовнику 

інформації в документах, підготовлених переможцем, несе 

переможець. 

3.8..Переможець процедури закупівлі під час укладення 

договору про закупівлю повинен надати: 

1) відповідну інформацію про право підписання договору 

про закупівлю; 

2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у 

разі їх наявності) на провадження певного виду господарської 

діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на 

провадження такого виду діяльності передбачено законом та у 

разі якщо про це було зазначено у тендерній документації. 

У разі якщо переможцем процедури закупівлі є об'єднання 

учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з 

учасників такого об'єднання учасників. 

4 Відхилення тендерних 

пропозицій 

4.1. Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням 

аргументації в електронній системі закупівель у разі якщо: 

1) учасник процедури закупівлі: 

не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, 

установленим статтею 16 Закону та/або наявні підстави, 

встановлені частиною першою статті 17 Закону; 

не відповідає, встановленим абзацом першим частиною 

третьою статті 22 Закону, вимогам до учасника відповідно до 

законодавства; 

зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, 

що є суттєвою при визначенні результатів процедури 

закупівлі, яку замовником виявлено згідно з частиною 

п’ятнадцятою статті 29 Закону; 

не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке 

забезпечення вимагалося замовником, та/або забезпечення 

тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені 

замовником у тендерній документації до такого забезпечення 

тендерної пропозиції; 

не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних 

пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, 
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що подані ним у своїй тендерній пропозиції, протягом 24 

годин з моменту розміщення замовником в електронній 

системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення 

таких невідповідностей; 

не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної 

пропозиції протягом строку визначеного в частині 

чотирнадцятій статті 29 Закону; 

визначив конфіденційною інформацію, яка не може бути 

визначена як конфіденційна відповідно до вимог частини 

другої статті Закону; 

2) тендерна пропозиція учасника:  

не відповідає умовам технічної специфікації та іншим 

вимогам щодо предмету закупівлі тендерної документації;   

викладена іншою мовою (мовами), аніж мова (мови), що 

вимагається тендерною документацією; 

є такою, строк дії якої закінчився;  

3) переможець процедури закупівлі: 

відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно 

до вимог тендерної документації або укладення договору про 

закупівлю; 

не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, 

документи, що підтверджують відсутність підстав, 

установлених статтею 17 Закону; 

не надав копію ліцензії або документу дозвільного характеру 

(у разі їх наявності) відповідно до частини другої статті 41 

Закону; 

не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, 

якщо таке забезпечення вимагалося замовником. 

4.2. Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому 

числі підстави такого відхилення, протягом одного дня з дня 

ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі 

закупівель та автоматично надсилається переможцю 

процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, 

через електронну систему закупівель. 

Розділ VI. Результати тендеру та укладання договору про закупівлю 

1 Відміна замовником тендеру 

чи визнання його таким, що 

не відбувся 

1.1 Замовник відміняє тендер у разі: 

1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і 

послуг; 

2) неможливості усунення порушень, що виникли через 

виявлені порушення законодавства у сфері публічних 

закупівель. 

1.2. Тендер автоматично відміняється електронною системою 

закупівель у разі: 

1) подання для участі:  

у відкритих торгах – менше двох тендерних пропозицій; 

у конкурентному діалозі – менше трьох тендерних пропозицій; 

у відкритих торгах для укладення рамкових угод – менше 

трьох тендерних пропозицій; 

у кваліфікаційному відборі першого етапу торгів із обмеженою 

участю –  менше чотирьох пропозицій; 

2) допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій у 

процедурі відкритих торгів, у разі якщо оголошення про 
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проведення відкритих торгів оприлюднено відповідно до 

частини третьої статті 10 Закону, а в разі застосування 

конкурентного діалогу, другого етапу торгів із обмеженою 

участю або здійснення закупівлі за рамковими угодами з 

кількома учасниками – менше трьох тендерних пропозицій; 

3) відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з Законом. 

1.3. Про відміну тендеру з підстав, визначених у частині 

першій та другій цієї статті, має бути чітко зазначено в 

тендерній документації. 

1.4. Тендер може бути відмінено частково (за лотом). 

1.5. Замовник має право визнати тендер таким, що не відбувся, 

у разі: 

1) якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок 

непереборної сили; 

2) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт 

і послуг. 

1.6. Замовник має право визнати тендер таким, що не відбувся 

частково (за лотом). 

1.7. У разі відміни тендеру замовником або визнання тендеру 

таким, що не відбувся, замовник протягом одного робочого 

дня з дня прийняття відповідного рішення зазначає в 

електронній системі закупівель підстави  прийняття рішення.  

У разі відміни тендеру з підстав, визначених частиною другою 

цієї статті, електронною системою закупівель автоматично 

оприлюднюється інформація про відміну тендеру. 

2 Строк укладання договору  2.1. З метою забезпечення права на оскарження рішень 

замовника договір про закупівлю не може бути укладено 

раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення в електронній 

системі закупівель повідомлення про намір укласти договір 

про закупівлю.  

2.2. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, 

який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом 

строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня 

прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю 

відповідно до вимог тендерної документації та тендерної 

пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку 

обґрунтованої необхідності строк для укладання договору 

може бути продовжений до 60 днів. 

2.3. У разі подання скарги до органу оскарження після 

оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення 

про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для 

укладення договору про закупівлю призупиняється. 

3 Проект договору про 

закупівлю  

3.1. Проект договору складається замовником з урахуванням 

особливостей предмету закупівлі; 

Разом з тендерною документацією замовником подається 

Проект договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням 

порядку змін його умов (Додаток 6 до Тендерної 

документації). 

3.2. Договір про закупівлю укладається відповідно до норм 

Цивільного кодексу України та Господарського кодексу 

України з урахуванням особливостей, визначених цим 

Законом. 

Переможець процедури закупівлі під час укладення договору 
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про закупівлю повинен надати: 

1) відповідну інформацію про право підписання договору про 

закупівлю; 

2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі 

їх наявності) на провадження певного виду господарської 

діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на 

провадження такого виду діяльності передбачено законом. 

3.3. У разі якщо переможцем процедури закупівлі є об’єднання 

учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з 

учасників такого об’єднання учасників. 

4 Істотні умови, що 

обов’язково включаються до 

договору про закупівлю 

4.1. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися 

від змісту тендерної пропозиції/пропозиції за результатами 

електронного аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) 

переможця процедури закупівлі, крім випадків визначення 

грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті та/або 

випадків перерахунку ціни за результатами електронного 

аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції учасника 

без зменшення обсягів закупівлі. 

4.2.. Договір про закупівлю є нікчемним у разі: 

1) якщо замовник уклав договір про закупівлю до/без 

проведення процедури закупівлі згідно з вимогами Закону; 

2) укладення договору з порушенням вимог частини 

четвертої статті 41 Закону; 

3) укладення договору в період оскарження процедури 

закупівлі відповідно до статті 18 Закону; 

4) укладення договору з порушенням строків, передбачених 

частинами п’ятою і шостою статті 33, крім випадків зупинення 

перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом 

оскарження відповідно до статті 18 Закону. 

4.3. Істотні умови договору про закупівлю не можуть 

змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань 

сторонами в повному обсязі, крім випадків визначених статтею 

41 Закону. 

4.4. У разі внесення змін до істотних умов договору про 

закупівлю у випадках, передбачених частиною п’ятою  статті 

41 Закону, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення 

про внесення змін до договору про закупівлю. 

4.5. Зміни, до договору про закупівлю можуть вноситись у 

випадках, вказаних вище, та оформлюються в такій самій 

формі, що й договір про закупівлю, а саме у письмовій формі 

шляхом укладення додаткового договору (угоди). 

Замовник залишає за собою право змінювати основні вимоги 

до договору у випадку зміни діючого цивільного, 

господарського законодавства і законодавства щодо публічних 

закупівель.. 

Зміна договору допускається лише за згодою сторін, якщо 

інше не встановлено договором або законом. В той же час, 

договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на 

вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору 

другою стороною та в інших випадках, встановлених 

договором або законом. 



21 

    4.6. Тендерна пропозиція, яка містить будь-які інші умови 

договору та/або застереження (коментарі) з приводу його умов, 

та/або надання учасником  проєкту договору з будь-якими 

іншими умовами договору та/або застереженнями (коментарі) 

з приводу його умов, є такою, що не відповідає вимогам 

тендерної документації. 

5 Дії замовника при відмові 

переможця торгів підписати 

договір про закупівлю 

5.1. У разі відмови переможця процедури закупівлі від 

підписання договору про закупівлю відповідно до вимог 

тендерної документації, неукладення договору про закупівлю з 

вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору 

у строк, визначений цим Законом, або ненадання переможцем 

процедури закупівлі  документів, що підтверджують 

відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону, замовник 

відхиляє тендерну пропозицію такого учасника, визначає 

переможця процедури закупівлі серед тих учасників, строк дії 

тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення 

про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на 

умовах, визначених Законом. 

6 Забезпечення виконання 

договору про закупівлю  

Забезпечення виконання договору про закупівлю не 

вимагається. 

 


