ПРОТОКОЛ
ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ
« 19 » жовтня 2021 р.

м. Тернопіль

Враховуючи статті 4 та 11 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі –
Закон ), та Положення про уповноважену особу, що затверджене Головним
управлінням Держпродспоживслужби в Тернопільській області від 28.04.2020 р. № 38од, з метою організації закупівлі за предметом, код національного класифікатора
України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - код ДК 021:2015: 45454000-4
— «Реконструкція» Реконструкція частини нежитлової будівлі (гаражів) під
адміністративні приміщення Головного управління Держпродспоживслужби в
Тернопільській області за адресою м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 20,
враховуючи очікувану вартість предмета закупівлі та керуючись ч. 2 ст. 4 Закону
ВИРІШИЛА:
1. Для обладнання частини нежитлової будівлі (гаражів) громадською
приймальнею і санітарним вузлом для осіб з обмеженими можливостями відповідно до
ДБН В.2.2-40:2018 "Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні
положення", необхідно внести і затвердити Річний план закупівель на 2021рік на
закупівлю робіт - Реконструкція частини нежитлової будівлі (гаражів) під
адміністративні приміщення Головного управління Держпродспоживслужби в
Тернопільській області за адресою м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 20.
Оприлюднити Річний план закупівель на 2021 рік на веб-порталі
Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти робочих днів з його
затвердження.
2. Закупівлю за предметом, код національного класифікатора України ДК
021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – ДК021:2015: : 45454000-4 —
«Реконструкція» - Реконструкція частини нежитлової будівлі (гаражів) під
адміністративні приміщення Головного управління Держпродспоживслужби в
Тернопільській області за адресою м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 20, вартість робіт
-1092447,00грн. (в т.ч. ПДВ) здійснити шляхом проведення спрощеної закупівлі
відповідно до вимог Закону.
3. Забезпечити проведення спрощеної закупівлі в межах законодавства.
4. Подати на оприлюднення через авторизований електронний майданчик
оголошення про проведення спрощеної закупівлі на веб-порталі Уповноваженого
органу у порядку, передбаченому у ст. 10 Закону.
4. Затвердити вимоги до предмета закупівлі та проєкт договору (додається).
5. Подати на оприлюднення через авторизований електронний майданчик
проєкт договору та вимоги до предмета закупівлі шляхом завантаження окремих
файлів до оголошення про проведення спрощеної закупівлі на веб-порталі
Уповноваженого органу в порядку, передбаченому у ст. 10 Закону.
Підпис:

Уповноважена особа Горбенко Т.А.

ЗАТВЕРДЖЕНО
РІШЕННЯМ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ
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ОГОЛОШЕННЯ
на закупівлю робіт:
Реконструкція частини нежитлової будівлі (гаражів) під
адміністративні приміщення Головного управління
Держпродспоживслужби в Тернопільській області за Адресою
м.Тернопіль, вул. Микулинецька, 20

Спрощеназакупівля

м. Тернопіль

№

1.

2.

Найменування,
місцезнаходження та
ідентифікаційний код
замовника в Єдиному
державному реєстрі
юридичних
осіб,
фізичних
осіб
підприємців
та
громадських
формувань,
його
категорія
Контактна особа
замовника,
уповноважена
здійснювати зв’язок з
учасниками
Умови оплати

3.

Очікувана вартість
4.

5.

6.

6.1.

6.2.
6.3.
7
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Розділ 1. Загальні положення
Головне
управління
Держпродспоживслужби
в
Тернопільській області
Код за ЄДРПОУ: 40310895
Категорія замовника: п.1 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про
публічні закупівлі»
Місце знаходження: 46008, м. Тернопіль, вул. Микулинецька,
20

Уповноважена особа
тел.+380976128607,

-

Горбенко

Тетяна

Анатоліївна

електронна адреса: ternbuhgorbenko@gmail.com
Оплата проводиться замовником шляхом поетапної оплати
виконаних робіт після підписання Сторонами довідки про
вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ3, акту приймання виконаних робіт за формою КБ-2в,
складених підрядником відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.11:2013 в межах ціни укладеного Договору у строк10 (десяти)
банківських днів.
1 092447,00 грн. (Один мільйон дев’яносто дві тисячі
чотириста сорок сім гривень 00 коп.) в т.ч. ПДВ
«з ПДВ» мається на увазі вартість робіт з урахуванням всіх
податків та зборів, а також інших витрат, що необхідні для
виконання робіт на умовах цього оголошення
0,5 % - 5462,24 грн.( П’ять тисяч чотириста шістдесят дві
гривні 24 коп.)
Виконання робіт згідно із технічним завданням (Додаток 2до
оголошення).
Реконструкція частини нежитлової будівлі (гаражів) під
адміністративні
приміщення
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Тернопільській області за
адресою м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 20.
код ДК 021:2015: 45454000-4 — «Реконструкція»
Місце виконання: м. Тернопіль , вул. Микулинецька 20.
кількістьробіт –1 (обсяг робіт – відповідно до технічного
завдання (Додаток 2 до оголошення).
До 31.12.2021 р. або до повного виконання сторонами своїх
зобов’язань.
Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та
організаційно-правових форм беруть участь у спрощеній
закупівлі на рівних умовах.
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1.

1.

Інформація про
технічні, якісні та інші
характеристики
предмета закупівлі
Інформація про мову
(мови), якою (якими)
повинні бути складені
пропозиції

Додається (Додаток 2 до оголошення).

Під час проведення спрощеної закупівлі усі документи, що
готуються замовником, викладаються українською мовою.
Усі документи, підготовані Учасником, повинні бути складені
українською мовою, про що надається відповідне погодження в
складі пропозиції Учасника.
У разі надання інших документів складених мовою іншою ніж
українська мова або російська 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.
Критерієм оцінки є ціна.

Критерії вибору
переможця
Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до спрощеної закупівлі
Процедура надання У період уточнення інформації учасники спрощеної закупівлі
роз’яснень
щодо мають право звернутися до замовника через електронну
спрощеної закупівлі систему закупівель за роз’ясненням щодо інформації,
зазначеної в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі,
та унесення змін
щодо вимог до предмета закупівлі та/або звернутися до
замовника з вимогою щодо усунення порушення під час
проведення спрощеної закупівлі.
Усі звернення за роз’ясненнями, звернення з вимогою щодо
усунення порушення автоматично оприлюднюються в
електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка
звернулася до замовника.
Замовник протягом одного робочого дня з дня їх
оприлюднення зобов’язаний надати роз’яснення на звернення
учасників спрощеної закупівлі, які оприлюднюються в
електронній системі закупівель, та/або внести зміни до
оголошення про проведення спрощеної закупівлі, та/або вимог
до предмета закупівлі.
У разі внесення змін до оголошення про проведення спрощеної
закупівлі строк для подання пропозицій продовжується
замовником в електронній системі закупівель не менше ніж на
два робочі дні.
Замовник має право з власної ініціативи внести зміни до
оголошення про проведення спрощеної закупівлі та/або вимог
до предмета закупівлі, але до початку строку подання
пропозицій. Зміни, що вносяться замовником, розміщуються та
відображаються в електронній системі закупівель у вигляді
нової редакції документів.
Розділ 3. Інструкція з підготовки пропозиції
Зміст і спосіб
Пропозиції подаються учасниками після закінчення строку
періоду уточнення інформації, зазначеної замовником в
подання пропозиції
оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, в
електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з
окремими полями, де зазначається інформація про ціну та інші
критерії оцінки шляхом завантаження необхідних документів
через електронну систему закупівель, а саме:

-інформація та документи, що підтверджують відповідність
Учасника кваліфікаційним критеріям (надається згідно з
Додатком 1 до оголошення);
- інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні
характеристики предмета закупівлі (у разі потреби плани,
креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі);
- документи, що підтверджують повноваження посадової особи
або представника Учасника процедури закупівлі щодо підпису
документів оголошення та інших документів;
- проект договору (Додаток 5 до оголошення), підготовлений у
відповідності до пункту 5 розділу 2Додатку 1до оголошення,а
також оригінал листа-згоди, в якому Учасник підтверджує
згоду з усіма істотними умовами договору;
- інші документи, передбачені розділом2 Додатку 1 до
оголошення.
Документи, що підтверджують відповідність Учасника
кваліфікаційним критеріям, та документи, що містять технічній
опис предмета закупівлі, подаються в окремому файлі.
Електронна система закупівель автоматично формує та
надсилає повідомлення учаснику про отримання його
пропозиції із зазначенням дати та часу.
Учасник надає документи,передбачені в цьому оголошенні в
електронному вигляді (сканованому у форматі Portable
Document Format «далі-pdf») ( кожен документ одним файлом).
Забороняється обмежувати перегляд файлів шляхом
встановлення на них паролів або у будь-який інший спосіб.
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 пропозиціяу будь-якому випадку повинна містити
накладений
кваліфікований
електронний
підпис
Учасника/уповноваженої особи Учасника спрощеної
закупівлі, повноваження якої щодо підпису документів
тендерної пропозиції підтверджуються відповідно до
поданих документів, що вимагаються згідно із цієї
документацією.
Повноваження щодо підпису документів пропозиції Учасника
процедури закупівлі підтверджуються одним з документів:
витягом з протоколу/копією протоколузагальних зборів
засновників, наказом про призначення, дорученням або іншим
документом, що підтверджує повноваження посадової особи
Учасника на підписання документів, зокрема надається
документ, підтверджуючий обрання/призначення керівника та
право підпису, відповідно до вимог за установчими
документами підприємства-Учасника (витяг з протоколу/копія
протоколу загальних зборів засновників підприємства та/або
наказу про призначення керівника тощо) та особи (якщо така
визначена Учасником), яка має право підпису документів:
довіреність (оригінал або нотаріально завірена копія) або
інший документ (оригінал або нотаріально завірена копія), із
зазначенням повноважень, ПІБ уповноваженої особи, зразка
підпису, терміну дії та інше з наданням копії паспорту
уповноваженої особи (якщо повноваження надаються у
відповідності до паспортних даних).

Відповідно до ч. 2 ст. 44 Закону України «Про товариства з
обмеженою та додатковою відповідальністю» та ст.98
Цивільного кодексу України, якщо Учасник-юридична особа,
то він повинен надати копію рішення загальних зборів
учасників товариства про надання згоди на здійснення
правочину, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує
50% вартості чистих активів товариства станом на кінець
попереднього кварталу або Учасником надається
інформація в довільній формі на фірмовому бланку (за
наявності) про те, що очікувана вартість закупівлі не
перевищує 50% вартості чистих активів товариства станом
на кінець попереднього кварталу.
Учасник у складі пропозиції повинен надати копію оригіналу
Відомостей з ЄДРПОУ (отриманих від уповноваженого на це
органу (органу статистики) не раніше дати оприлюднення
оголошення про проведення спрощеної закупівлі).
Документи, що мають відношення до пропозиції та документи
підготовлені безпосередньо учасником повинні містити дату
створення документу, реєстраційний номер (для документів
підготовлених
безпосередньо
учасником)
і
підпис
уповноваженої особи.
Учасник надає лист-згоду на обробку своїх персональних
даних відповідно до Законів України «Про публічні закупівлі»,
«Про захист персональних даних» відповідно до Додатку 3до
оголошення.
Усі сторінки пропозиції Учасника процедури закупівлі повинні
містити підпис уповноваженої посадової особи учасника
процедури закупівлі (керівника або уповноваженої ним особи,
яку уповноважено представляти інтереси учасника під час
проведення процедури закупівлі). Нотаріально завірені
документи та оригінали документів, видані іншими
установами, не засвідчуються підписом та печаткою Учасника.
За достовірність наданої інформації та документів
відповідальність безпосередньо несе Учасник.
Кожен Учасник має право подати тільки одну пропозицію.
Учасник-нерезидент надає:
- копію установчого документа (статуту, засновницького
договору, установчого акта, положення тощо);
- для підтвердження реєстрації нерезидента надається копія
витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи
реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної
держави про реєстрацію юридичної особи.
Учасник гарантує достовірність інформації, яку подано у
його пропозиції
і повинен надати документальне
підтвердження у формі гарантійного листа.
Копії документів повинні містити надпис «Згідно з
оригіналом», підпис, печатку Учасника (за наявності).
2.

Ціна пропозиції

Ціна пропозиції учасника означає суму, за яку учасник
передбачає виконати замовлення (надати послуги) на
виконання всіх видів робіт, передбачених у технічному
завданні оголошення замовника.
Ціна пропозиції, за яку учасник згоден виконати роботи,
розраховується відповідно до технічного завдання оголошення.
Договірна ціна, що пропонується згідно із предметом закупівлі

у цілому, за умовами торгів є твердою Ціна пропозиції
учасника щодо проведення відповідних робіт повинна бути
розрахована відповідно до чинних нормативних актів.
До складу цієї ціни учасник включає прямі, загальновиробничі
та інші витрати (відрядження, перевезення працівників, тощо),
прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат
будівельних організацій, кошти на покриття додаткових витрат,
кошти на сплату податків (в тому числі ПДВ), зборів,
обов’язкових платежів. (Учасник повинен подати у складі
пропозиції щодо цього гарантійний лист).
Ціна пропозиції Учасника повинна бути розрахована
відповідно до правил визначення вартості будівництва ДСТУ
Б.Д.1.1-1:2013, прийнятих наказом Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України від 05.07.2013 р. № 293, і надана в форматі ims (imd) у
програмному
АВК-5
(ліцензованому)
або
іншому
ліцензованому програмному комплексі із випуску кошторисів
та форматі word. Для документального підтвердження
наявності відповідного програмного забезпечення учасник
подає діючу ліцензію, видану на ім’я учасника закупівлі.
Ціна пропозиції, за яку учасник згоден виконати замовлення,
розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі
нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних
ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень за
об’єктом замовлення.
Ціну пропозиції слід визначати відповідно до умов оголошення
щодо термінів закінчення робіт та проекту щодо технології
надання послуг (виконання робіт), використання конкретних
матеріалів і конструкцій, а також з дотриманням діючих норм і
правил виконання робіт, технічної експлуатації техніки і
безпечних умов праці.
До ціни пропозиції не включаються витрати, пов’язані з
укладанням договору.
Вартість пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко
визначені.
Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів,
ліцензій, сертифікатів на оголошені роботи та інших
документів, пов’язаних із поданням пропозиції та самостійно
несе всі витрати за їх отримання.
Витрати учасника, пов’язані із підготовкою та поданням
пропозиції, у будь-якому випадку не відшкодовуються
замовником. Зазначені витрати сплачуються учасником.
Пропозиція учасника, в ціну якого включені будь-які витрати,
понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та
укладання договору про закупівлю, відхиляється замовником.
Учасники повинні надати у складі пропозиції гарантійний
лист про те, що під час участі в аукціоні учасники
зобов'язуються дотримуватись принципів добросовісної
конкуренції та уникати штучного та невиправданого
занижування (демпінгування) своїх цін.
Учасник надає у складі пропозиції заповнену форму «ЦІНОВА
ПРОПОЗИЦІЯ», яка наведена в Додатку 4 до оголошення.
Для підтвердження відповідності пропозиції технічним,
якісним, кількісним та іншим вимогам замовника, учасник у
складі пропозиції повинен надати:
1. Розрахунок договірної ціни та кошторис з

3.

підтверджуючими розрахунками за статтями витрат договірної
ціни відповідно до ДСТУ Б Д. 1. 1-1: 2013 «Правила
визначення вартості будівництва».
2. Гарантійний лист щодо виконання робіт відповідно до
вимог чинного законодавства.
3. Копію ліцензії Учасника торгів на відповідний вид
діяльності з переліком видів робіт відповідно до технічного
завдання, що наведене в Додатку № 2 до оголошення (у разі
якщо передбачено законодавством).
4. Підтвердження відповідності вимогам ДСТУ ISO
45001:2019, ДСТУ ISO 14001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015
(відповідні сертифікати управління якістю).
5. Кошторисна документація Учасника повинна містити
підпис та печатку сертифікованого інженера проектувальника,
в частині кошторисної документації, також Учасник додатково
надає копію діючого сертифіката інженера-проектувальника в
частині кошторисної документації.
6. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або
декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки,
та/або ліцензію на провадження певного виду робіт, що
передбачені технічним завданням (Додаток 2 до оголошення),
якщо отримання такого дозволу, декларації або ліцензії на
провадження
такого
виду
діяльності
передбачено
законодавством. У разі завершення терміну дії декларації,
дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, ліцензії на
провадження певного виду робіт, що передбачені технічним
завданням замовника, або ж відсутності зазначених документів,
учасники надають у складі пропозиції пояснювальну записку
та документи, що підтверджують факт подання ними до
уповноваженого
органу
пакету
документів
для
продовження терміну або ж отримання декларації, дозволу,
ліцензії. У разі відсутності в учасника ліцензії та/або
декларації, та/або дозволу на виконання певного виду робіт,
визначених у технічному завданні, у складі пропозиції мають
бути надані ліцензія та/або декларація, та/або дозвіл
субпідрядника/субпідрядників, який/які виконуватимуть
такі роботи. Якщо ліцензія та/або декларація, та/або дозволи
видані учаснику (субпідряднику/субпідрядникам) як електронні
документи і знаходиться у формі відкритих даних (у вільному
доступі), то учасник надає інформацію про зазначені
документи в довільній формі з посиланням на відповідний
ресурс в мережі Інтернет. У разі, якщо даний вид робіт не
підлягає ліцензуванню такий учасник надає лист-пояснення в
довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника
та завірений печаткою, в якому зазначає законодавчі
підстави ненадання вищезазначеного документу.
Кваліфікаційні
Замовником відповідно до ст. 16 Закону визначено, що
критерії та вимоги, Учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають
встановлені Законом наступним критеріям:
- наявність в учасника процедури закупівлі обладнання,
України
«Про
матеріально-технічної бази та технологій;
публічні закупівлі»
- наявність в учасника процедури закупівлі працівників
відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
- наявність документально підтвердженого досвіду
виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі
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5.

Інформація
про
технічні, якісні та
кількісні
характеристики
предмета закупівлі.

Формальні
(несуттєві) помилки

6.

Унесення змін або
відкликання
пропозиції
учасником

7.

Інформація
про
субпідрядника (-ів).

договору (договорів). Учасник повинен подати необхідні
документи,
що
підтверджують
його
відповідність
встановленим кваліфікаційним критеріям, що передбачені у
Додатку 1 до оголошення.
Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі
пропозицій інформацію та документи, які підтверджують
відповідність пропозиції учасника технічним, якісним,
кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі
установленим замовником.
Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі визначена у Додатку 2 до оголошення.
Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі
пропозицій:
- інформація, яка підтверджує відповідність пропозиції
учасника технічним, якісним, кількісним та іншим
вимогам до предмета закупівлі установленим замовником;
- проект календарного графіку виконання робіт (у
розрізі місяців).
Допущення учасниками формальних (несуттєвих) помилок в
пропозиції не призведе до відхилення їх пропозицій.
Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що
пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають
на зміст тендерної пропозиції, а саме–технічні помилки та
описки. Перелік формальних помилок визначений Наказом
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України від 15.04.2020 №710 «Про затвердження
переліку формальних помилок».
Відсутність накладеного кваліфікованого електронного підпису
(КЕП) уповноваженої особи учасника на тендерну пропозицію
не є формальною помилкою і є підставою для відхилення
тендерної пропозиції учасника.
Учасник має право внести зміни або відкликати свою
пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого
забезпечення пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання
пропозиції враховуються в разі, якщо вони отримані
електронною системою закупівель до закінчення строку
подання пропозицій.
У разі закупівлі робіт або послуг Учасник спрощеної закупівлі
зазначає
у
пропозиції
повне
найменування
та
місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання, якого
учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника
в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про
закупівлю та подає наступні відомості:
найменування субпідрядника;
його місцезнаходження;
платіжні реквізити;
код за ЄДРПОУ (інформація підтверджується копією
Довідки чи відомостей з ЄДРПОУ про субпідрядну
організацію);
види робіт, які передбачається доручити субпiдряднику,
орієнтовану вартість послуг/робіт субпiдрядника у відсотках
(%) до ціни пропозиції та копію всіх необхідних для виконання
робіт дозволів та ліцензій на відповідні види діяльності з
переліком видів робіт, на які його заплановано залучити;
У разі незалучення субпідрядних організацій до виконання
робіт учасник подає довідку в довільній формі.
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Період уточнення
інформації про
закупівлю (не менше
трьох робочих днів)

2.

Кінцевий строк
подання пропозицій

1.

Розділ 4. Подання пропозиції
26.10.2021р. 08:00
У період уточнення учасники мають можливість звернутися до
замовника із питаннями щодо встановлених вимог. Замовником
буде надано обґрунтовані відповіді на запитання та вимоги
через електронну систему закупівель до початку періоду
подання пропозицій

29.10.2021р. 09:00
Отримана пропозиція автоматично вноситься до реєстру.
Перед початком електронного аукціону автоматично
розкривається інформація про ціни.
Розкриття пропозицій з інформацією та документами, що
підтверджують відповідність Учасника умовам, визначеним в
оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, 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.
Розділ 5. Оцінка пропозиції
Перелік критеріїв та Оцінка пропозицій проводиться автоматично електронною
методика
оцінки системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки,
зазначених у оголошенні про проведення спрощеної закупівлі
пропозиціїіз
шляхом застосування електронного аукціону.
зазначенням питомої
Дата і час проведення електронного аукціону визначаються
ваги критеріїв
електронною системою закупівель автоматично.
Критерієм оцінки є лише ціна (із урахуванням ПДВ)
пропозиції.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які
переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої
пропозиції.
Замовник розглядає на відповідність умовам, визначеним в
оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до
предмета закупівлі пропозицію учасника, яка за результатами
електронного аукціону (у разі його проведення) визначена
найбільш економічно вигідною.
Строк розгляду найбільш економічно вигідної пропозиції не
повинен перевищувати п’ять робочих днів з дня завершення
електронного аукціону.
За результатами оцінки та розгляду пропозиції замовник
визначає переможця.
Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю
замовник оприлюднює в електронній системі закупівель.
У разі відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції
замовник розглядає наступну пропозицію учасника, який за
результатами оцінки надав наступну найбільш економічно
вигідну пропозицію.
Наступна
найбільш
економічно
вигідна
пропозиція
визначається електронною системою закупівель автоматично.

2.

Відхилення
пропозицій.

Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо:
- пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним
в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам
до предмета закупівлі;
- учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке
забезпечення вимагалося замовником;
- учасник, який визначений переможцем спрощеної
закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;
- якщо учасник протягом одного року до дати
оприлюднення оголошення про проведення спрощеної
закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у
тому числі через не укладення договору з боку учасника)
більше двох разів із замовником, який проводить таку
спрощену закупівлю.
Інформація про відхилення пропозиції протягом одного дня з
дня прийняття рішення замовником оприлюднюється в
електронній системі закупівель та автоматично надсилається
учаснику, пропозиція якого відхилена через електронну
систему закупівель.
Учасник, пропозиція якого відхилена, може звернутися до
замовника з вимогою надати додаткову аргументацію щодо
причин невідповідності його пропозиції умовам, визначеним в
оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до
предмета закупівлі. Не пізніше ніж через три робочих дні з дня
надходження такого звернення через електронну систему
закупівель замовник зобов’язаний надати йому відповідь.

3.
Розмір та умови Тендерна пропозиція обов’язково повинна супроводжуватись
документом (гарантія), що підтверджує надання Учасником
надання
забезпечення тендерної пропозиції (відповідно до оголошення
забезпечення
про закупівлю).
пропозицій
Розмір забезпечення пропозиції: не може перевищувати 0,5%
учасників
очікуваної вартості закупівлі та складає: 5462,24 грн.( П’ять
тисяч чотириста шістдесят дві гривні 24 коп.)
Строк дії забезпечення тендерної пропозиції (строк дії гарантії)
– не менше 90 календарних днів з дати кінцевого строку
подання тендерних пропозицій, яка вказана в оголошенні на
веб-порталі Уповноваженого органу.
Умови надання забезпечення: гарантія подається через
електронну систему закупівель у вигляді електронного
документа, підписаного шляхом накладання кваліфікованого
електронного підпису та кваліфікованої електронної печатки
(за наявності) особи, уповноваженої на підписання гарантії.
Файли з кваліфікованим електронним підписом та
кваліфікованою
електронною
печаткою
(створюється
програмним комплексом, наприклад, файл у форматі р7s)
особи, уповноваженої на підписання гарантії при завантаженні
документів повині бути доступні для перегляду та перевірки
Замовником на сайті центрального засвідчувального органу за
посиланням https://czo.gov.ua/verify. При цьому зазначений у
тексті гарантії підписант має співпадати з підписантом, який
наклав кваліфікований електронний підписта кваліфіковану
електронну печатку (за наявності).
Гарантія оформляється відповідно до вимог Наказу
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України від 14.12.2020 року №2628,

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.03.2021
№275/35897.
Реквізити замовника:
р/р UA138201720343161002200093909
в ДКС м. Київ,
код ЄДРПОУ 40310895,
Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській
області, вул. Микулинецька, 20, м. Тернопіль, 46008, Україна.

1.

2.

3.

Розділ 6. Результати спрощеної закупівлі та укладання договору про закупівлю.
Відміна замовником Замовник відміняє спрощену закупівлю в разі:
спрощеної закупівлі 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і
або
визнання
її послуг;
2) неможливості усунення порушень, що виникли через
такою,
що
не
виявлені порушення законодавства з питань публічних
відбулася
закупівель;
3) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і
послуг.
Спрощена закупівля автоматично відміняється електронною
системою закупівель у разі:
1) відхилення всіх пропозицій згідно з частиною 13 статті 14
Закону;
2) відсутності пропозицій учасників для участі в ній.
Повідомлення про відміну закупівлі оприлюднюється в
електронній системі закупівель
- замовником протягом одного робочого дня з дня
прийняття замовником відповідного рішення;
- електронною системою закупівель протягом одного
робочого дня з дня автоматичної відміни спрощеної закупівлі
внаслідок відхилення всіх пропозицій або відсутності
пропозицій учасників для участі у ній.
Повідомлення про відміну закупівлі автоматично надсилається
всім учасникам електронною системою закупівель в день його
оприлюднення
Строк укладання
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який
визнаний переможцем спрощеної закупівлі, не пізніше ніж
договору
через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти
договір про закупівлю.
Договір про закупівлю укладається згідно з вимогами ст. 41
Закону.
Проект договору про Проект договору складено з урахуванням особливостей
предмету закупівлі. Договір про закупівлю укладається в
закупівлю
письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу
України та Господарського кодексу України з урахуванням
особливостей, визначених Законом.
Замовник залишає за собою право змінювати основні вимоги
до договору у випадку зміни діючого цивільного,
господарського законодавства і законодавства щодо закупівель
за державні кошти.
Проект договору подається додатково в окремому файлі
(Додаток 5 до оголошення).

4.

Істотні умови, що Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про
закупівлю, викладено у Проекті договору, який наведений у
обов’язково
включаються
до Додатку № 5 до оголошення.
договору
про
закупівлю

5.

Дії замовника при
відмові переможця
торгів
підписати
договір
про
закупівлю

6.

Розмір та надання Вимагається 0,5 % - 5462,24 грн.( П’ять тисяч чотириста
шістдесят дві гривні 24 коп.)
забезпечення
виконання договору
про закупівлю

У разі відмови переможця спрощеної закупівлі від підписання
договору про закупівлю відповідно до вимог оголошення про
проведення спрощеної закупівлі, не укладення договору про
закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику
підписаного договору у строк, визначений цим Законом
замовник відхиляє пропозицію такого учасника, визначає
переможця спрощеної закупівлі серед тих учасників, строк дії
пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір
укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах,
визначених цією статтею.

Додатки до оголошення:
Додаток 1. Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності
пропозиції учасника кваліфікаційним та іншим вимогам замовника.
Додаток 2. Технічне завдання (технічні вимоги) до предмету закупівлі.
Додаток 3. Згода на збір та обробку персональних даних.
Додаток 4. Форма «Цінова пропозиція».
Додаток 5. Проект договору підряду.

+ДОДАТОК 1
до оголошення про проведення
спрощеної закупівлі

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ
УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА
Документи, які повинен надати Учасник у складі пропозиції для підтвердження
відповідності кваліфікаційним критеріям, встановленим замовником відповідно до ст.
16 Закону України «Про публічні закупівлі»
№
з/п
1.

Кваліфікаційні
Документи, що підтверджують відповідність учасника
критерії
кваліфікаційним критеріям
Наявність
в 1.1. Відомості подаються згідно із запропонованою формою про
наявність матеріально-технічної бази Учасника, що визначена у
учасника
даному Додатку (зразок довідки додається у Таблиці 1.1).
процедури
Довідка повинна містити інформацію про наявність у
закупівлі
власності/користуванні Учасника машин, механізмів та техніки
обладнання,
для проведення робіт.
матеріальнотехнічної бази та В підтвердження наявності в Учасника зазначених машин,
механізмів та техніки Учасник надає оригінали документів
технологій
встановленого взірця про державну реєстрацію машин,
механізмів, техніки (техпаспорт або свідоцтво про державну
реєстрацію, тощо).
Якщо машини, механізми, техніка не є власністю Учасника, а
залучена, то Учасник додатково надає:
- оригінал(-и) договору(-ів) оренди, суборенди, лізингу, машин,
механізмів та техніки, що підтверджують право користування
ними. При цьому, вказані договори мають бути чинними
протягом строків виконання робіт(надання послуг), або містити
умови про його пролонгацію, а також містити інформацію про
марку та модель машин, механізмів та техніки, а також копії
акту(-ів) приймання-передачі (або інший(-і) документ(-и), який(і) підтверджує(-ють) факт передачі) техніки до договорів.
- оригінал(-и) листа-підтвердження (листів-підтверджень) від
орендодавця, власника, лізингодавця тощо із зазначенням
замовника закупівлі, підтверджуючого відсутність заперечення
на використання його машин, механізмів та техніки Учасником
протягом періоду виконання робіт (надання послуг) за
предметом закупівлі (вказати конкретну назву предмету
закупівлі) із зазначенням переліку техніки (машин, механізмів,
техніки що залучається).
У тому разі, якщо орендодавець, лізингодавець та інші особи,
які є стороною наданого Учасником в складі пропозиції
договору оренди, лізингу тощо, не є власниками цих машин,
механізмів, техніки, пропозиція Учасника має також містити:
- оригінали договорів, укладених з власником, які
підтверджують право орендодавця, лізингодавця та інших осіб,
які не є власниками цієї техніки, надавати у користування
техніку, необхідну для виконання робіт (надання послуг) на весь
строк за предметом закупівлі, а також копії акту(-ів) прийманняпередачі (або інший(-і) документ(-и), який(-і) підтверджує(-ють)
факт передачі техніки до договорів.

№
з/п

2.

Кваліфікаційні
критерії

Документи, що підтверджують відповідність учасника
кваліфікаційним критеріям
1.2. Якщо Учасник залучатиме потужності інших суб’єктів
господарювання
як
субпідрядників/співвиконавців
для
підтвердження своєї відповідності такому кваліфікаційному
критерію як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та
технологій, то такий Учасник підтверджує їх наявність у
субпідрядників/співвиконавців документами, які є аналогічними
до документів, встановлених для Учасників у відповідності до
умов п.1.1. Також Учасник надає у складі пропозиції оригінал (и)
листа-підтвердження
(листів-підтверджень)
від
субпідрядників/співвиконавців із зазначенням замовника та
учасника закупівлі, підтверджуючого виконання робіт (надання
послуг) як субпідрядник/співвиконавець протягом періоду
виконання робіт (надання послуг) за предметом закупівлі
(вказати конкретну назву предмету закупівлі) із зазначенням
переліку
техніки
(машин,
механізмів,
техніки)
субпідрядника/співвиконавця, що залучатиметься до виконання
робіт (надання послуг).
1.3. Якщо законодавством не передбачена обов’язкова державна
реєстрація деяких машин, механізмів, техніки, то Учасник
зазначає про це у довідці.
1.4. Учасник повинен мати склади та (або) виробничу базу для
підготовки виробництва та зберігання матеріалів (надати
документи,
що
підтверджують
правові
підстави
володіння/користування).
Учасник надає у складі пропозиції оригінал Гарантійного листа
про те, що зазначене в довідці обладнання та матеріальнотехнічна база не перебуває в заставі або в іншому обтяженні. У
разі залучення до виконання робіт субпідрядника/субпідрядників
такого
гарантійного
листа
також
надають
субпідрядник/субпідрядники.
Наявність
в 2.1. Довідка, що містить інформацію про наявність працівників основних спеціалістів (інженерно-технічних працівників), які
учасника
мають необхідні знання та досвід з виконання робіт (зразок
процедури
довідки додається у Таблиці 2.1):
закупівлі
- працівник, що здійснюватиме загальне керівництво
працівників
працівниками, що виконуватимуть заявлені роботи;
відповідної
інженер-будівельник;
кваліфікації, які
- інженер з охорони праці;
мають необхідні
- інженер з проектно-кошторисної роботи;
знання та досвід
- виконавець робіт.
Кваліфікація та досвід основних спеціалістів (інженернотехнічних працівників) Учасника підтверджується документами
про освіту та/або підвищення кваліфікації (подається у
наступному вигляді: сканована копія або сканований оригінал).
Кваліфікація особи, що виконуватиме функції інженера з
охорони праці, підтверджується додатково оригіналом
документа встановленого законодавством взірця (посвідчення),
що містить інформацію про результати перевірки знань з
охорони праці. Також Учасник надає оригінал документа
(свідоцтво/сертифікат)
про
проходження
навчання
за
програмами навчального курсу на відповідність вимогам ДСТУ

№
з/п

3.

Кваліфікаційні
критерії

Документи, що підтверджують відповідність учасника
кваліфікаційним критеріям
ISO 45001:2019, ДСТУ ISO 14001:2015, ДСТУ ISO 9001:2015.
2.2. Довідка, що містить інформацію про наявність і кількість
робітників основних будівельних професій учасника, які мають
необхідні знання та досвід з виконання заявлених робіт (зразок
довідки додається у Таблиці 2.2) :
- муляр-штукатур;
- монтажник будівельник;
- столяр;
- водій автотранспортного засобу.

2.3. Наявність в Учасника працівників згідно із пп. 2.1. та 2.2.
підтверджується оригіналом штатного розпису (за наявності),
якщо ж Учасник не складає штатного розпису, то наявність
працівників може бути підтверджена оригіналами інших
документів, що передбачені чинним законодавством України, на
кожну особу, зазначену у довідці.
Додатково надається – Копія звіту з праці (форма № 1-ПВ) за
останній звітній період органу статистики, до якого подається,
або офіційний лист від органу статистики про те, що даний
Учасник не звітує за даною формою.
2.4. Якщо Учасник залучатиме потужності інших суб’єктів
господарювання
як
субпідрядників/співвиконавців
для
підтвердження своєї відповідності такому кваліфікаційному
критерію як наявність працівників, які мають необхідні знання
та досвід,то такий Учасник підтверджує їх наявність у
субпідрядників/співвиконавців документами, які є аналогічними
документам, встановленими для Учасників у відповідності до
умов пп. 2.1-2.3. А також надає у складі пропозиції оригінал(-и)
листа-підтвердження
(листів-підтверджень)
від
субпідрядників/співвиконавців із зазначенням замовника та
учасника закупівлі, підтверджуючого виконання робіт (надання
послуг) як субпідрядник/співвиконавець протягом періоду
виконання робіт (надання послуг) за предметом закупівлі
(вказати конкретну назву предмету закупівлі) із зазначенням ПІБ
та посад працівників субпідрядника/співвиконавця, що
залучатимуться до виконання робіт (надання послуг).
Наявність
3.1. Учасник подає інформаційну довідку про виконання
аналогічного (-их) договору(-ів) згідно із запропонованою
документально
формою, що визначена у даному Додатку (зразок довідки
підтвердженого
досвіду виконання додається у Таблиці 3.1) .*
3.2. Також Учасник повинен надати оригінал(-и)аналогічного (аналогічного
(аналогічних) за их) договору (-ів) у кількості неменше двох із усіма додатками
до нього (них), що виконувалися протягом останніх 3 років),
предметом
інформацію щодо якого(их) вказано у довідці про виконання
закупівлі договору
аналогічних договорів. Аналогічним договором вважається
(договорів)
договір, предмет якого відповідає предмету закупівлі, а саме:
капітальний ремонт об’єктів будівництва або реконструкція
об’єктів будівництва або будівництво об’єктів будівництва.
3.3. Договір повинен бути укладений із замовником будівництва
та виконаний повністю(під терміном «Замовник будівництва»
слід розуміти, що це – фізична чи юридична особа, яка видає
замовлення на будівництво, укладає договір підряду

№
з/п

Кваліфікаційні
критерії

Документи, що підтверджують відповідність учасника
кваліфікаційним критеріям
(контракт), контролює хід його виконання, здійснює
технічний нагляд, приймає завершені роботи, здійснює
розрахунки за них та здає об’єкт в експлуатацію).

*У разі надання Учасником на підтвердження досвіду виконання аналогічного(их) договору(ів)
договір(и) субпідряду, то в такому випадку Учасник додатково надає копiю(ї) договору(ів)
генерального підряду (предмет аналогічного (их) договору (ів) генерального підряду повинен
бути будівництво, реконструкція або капітальний ремонт);
відгук повинен бути виданий балансоутримувачем об’єкту та адресований Учаснику.
Таблиця 1.1. Форма довідки про наявність машин, механізмів та техніки, необхідних для
виконання оголошених робіт
№
з/п

Назва, тип машини,
Стан (новий,
Виробник/марка та рік
Власна, орендується,
механізму,
справний,
випуску
лізинг (у кого)
устаткування
кількість)

1
Таблиця 2.1.Форма довідки про наявність працівників - основних спеціалістів (інженернотехнічних працівників), які мають необхідні знання та досвід для виконання оголошених
робіт
№
з/ Посада
п
1

Прізвище,
ініціали

Загальний стаж роботи у Досвід роботи на цій посаді
будівництві (років)
(років)

Таблиця 2.2. Форма довідки про наявність робітників основних будівельних професій, які
мають необхідні знання та досвід для виконання оголошених робіт
№
з/п
1

Назва спеціальності

Наявність в організації Робітники
(роб.)
організацій (роб.).

субпідрядних

Таблиця 3.1. Форма довідки про виконання аналогічного(их) договору(ів)»
№
з/п

Назва замовника,
укладено договір

з

яким

Предмет закупівлі

Стан
належного
виконання договору(ів)
стосовно якості і строків
виконання

1
Інші документи
1.

Правомочність
на
Для юридичних осіб
1.1. Копія одного з документів, що підтверджує
укладення договору
про закупівлю та повноваження особи, яка підписує пропозицію та/або
уповноважена на підписання договору про закупівлю:
підписання
- виписка з протоколу засновників або копія протоколу
пропозиції
засновників;

2.

Відомості
учасника

про

3.

Відомості
щодо
сплати податків та
зборів
(у
разі
наявності)

- наказ про призначення;
- доручення
або
- інший документ, що підтверджує повноваження
посадової особи учасника на підписання документів.
1.2. Копія Статуту із змінами (в разі їх наявності) або
іншого установчого документу. У разі, якщо учасник
здійснює діяльність на підставі модельного статуту,
необхідно надати копію рішення засновників про створення
такої юридичної особи.
- у разі, якщо державна реєстрація учасника була здійснена
після 01.01.2016 року, то учасник має право надати опис
документів, що надаються юридичною особою державному
реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної
особи із зазначенням унікального коду, що дає можливість
доступу до результатів надання адміністративних послуг у
сфері державної реєстрації, у тому числі до установчих
документів юридичної особи. В описі документів повинні
бути зазначені: унікальний код, веб-сайт за яким Замовник
має можливість перевірити установчі документи юридичної
особи, дата формування витягу, а також підпис та ініціали
державного реєстратора, який здійснює державну реєстрацію
юридичної особи.
Для фізичних осіб-підприємців:
1.3. Копія паспорту або іншого документу, передбаченого
статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний
демографічний реєстр та документи, що підтверджують
України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від
20.11.2012 № 5492-VI, зі змінам.
1.4. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного
номера або копія реєстраційного номеру облікової картки
платника податків.
Форма «ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА».
Повна та скорочена назва Учасника;
Назва документа, яким затверджено Статут Учасника, його
номер та дата (для юридичних осіб);
Місце та дата проведення державної реєстрації Учасника;
Статус Учасника (виробник або надавач послуг або
виконавець робіт, дилер, представник або ін.);
Організаційно-правова форма;
Форма власності;
Юридична адреса;
Поштова адреса;
Реквізити банку/банків (номер рахунку (у разі наявності),
найменування банку, у якому (яких) обслуговується Учасник.
Для платників ПДВ:
- копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або копія
витягу з реєстру платників ПДВ
Для платників єдиного податку:
- копія свідоцтва про сплату єдиного податку або копія витягу
з реєстру платників єдиного податку.
У разі, якщо учасник не є платником податку на додану
вартість та платником єдиного податку, тоді він повинен
подати довідку у довільній формі з посиланням на конкретні

4.

Згода на включення
істотних
умов
договору до договору
про закупівлю

5.

Дозвіл або ліцензія
на
провадження
певного
виду
господарської
діяльності.

6.

Інші документи

статті законодавства України про те, що відповідно до
законодавства України не передбачено наявність у нього
зазначених свідоцтв.
Проект договору наведений у Додатку 5 до оголошення.
Скан-копія проекту договору з підписами та печатками
Учасника торгів на кожній сторінці проекту договору. Кожна
сторінка проекту договору повинна бути засвідчена написом
«З умовами договору згідні», підписом уповноваженої особи
із зазначенням посади, прізвища та ініціалів, скріплена
печаткою (за наявності)
Учасник процедури закупівлі повинен надати у складі
пропозиції дозвіл або ліцензію на провадження певного виду
господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу
або ліцензії на провадження такого виду діяльності
передбачено законодавством.
У разі, якщо відсутня необхідність у отриманні ліцензії,
згідно із нормами чинного законодавства, учасник подає
довідку у довільній формі із зазначенням відповідної
інформації, а також посиланням на відповідні нормативно
правові акти законодавства.
1. З огляду на Закон України «Про санкції» та Указів
Президента України, рішень Ради національної безпеки та
оборони
України,
Кабінету
Міністрів
України,
Національного банку України, Служби безпеки України,
діючих на дату подання пропозиції, в процесі виконання
робіт за предметом закупівлі не допускається використання
товарів/матеріалів/тощо, що підпадають під дію спеціальних
економічних та інших обмежувальних заходів, а також
залучення до роботи суб’єктів господарювання, на яких
розповсюджується дія спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій). Учасник у складі
пропозиції повинен надати лист, яким гарантує дотримання
умов даного пункту щодо використання товарів/матеріалів/
тощо та не залучення до роботи суб’єктів господарювання, на
яких розповсюджується дія спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій).
2.Учасник-нерезидент надає:
- копію установчого документа (статуту, засновницького
договору, установчого акта, положення, тощо);
- для підтвердження реєстрації нерезидента надається
копія витягу з торговельного, банківського або судового
реєстру чи реєстраційного посвідчення місцевого органу
влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
3. У разі, якщо пропозиція подається об’єднанням учасників,
до неї обов’язково включається документ про створення
такого об’єднання.
4. Учасник надає гарантійного листа, яким гарантує
достовірність інформації, яку подано у його пропозиції.
5. Учасник повинен гарантувати відсутність рекламацій
(негативних відгуків) від замовників щодо виконання
аналогічних робіт протягом останніх двох років.
Підтверджується шляхом подання гарантійного листа у

складі пропозиції.
6. Учасники при підготовці пропозиції повинні враховувати
заходи щодо захисту довкілля та дотримуватися положень
чинних нормативно-правових актів у галузі охорони
навколишнього середовища та екологічної безпеки.
Інформація подається у формі довідки за підписом
уповноваженої особи учасника.
Примітки:
1.
2.

3.

4.

Вимога щодо наявності відбитків печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки
згідно з чинним законодавством.
В разі, якщо учасник відповідно до норм чинного Законодавства не зобов’язаний згідно з законодавством
складати якийсь з вказаних документів, такий учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, за
власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою, в якому зазначає законодавчі
підстави ненадання вище зазначених документів.
Документи, які не передбачені Господарським кодексом та іншими діючими нормативно-правовими актами
для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї
пропозиції.
Учасник-нерезидент повинен надати зазначені у цій документації документи з урахуванням особливостей
законодавства країни, в якій цей учасник зареєстрований (аналоги документів). У разі подання аналогу
документу або у разі відсутності такого документу та його аналогу учасник-нерезидент повинен додати до
пропозиції пояснювальну записку із зазначенням назви документу/інформації, передбаченої документацією
та назви аналогу документу або інформації про відсутність такого документу та його аналогу із зазначенням
причин відсутності.
Для підтвердження дійсності оригіналів офіційних документів з метою використання їх на території
України, документи повинні бути легалізовані у встановленому порядку або засвідчені спеціальним
штампом «Apostille» (апостиль), якщо країна, в якій цей учасник зареєстрований, підписала відповідну
конвенцію, крім випадку, якщо існують угоди між двома або декількома державами, які відміняють або
спрощують зазначену процедуру або звільняють сам документ від легалізації.
Документи легалізуються учасниками торгів – іноземними суб’єктами господарювання наступним чином:
а) за спрощеною процедурою проставлення Апостиля (Apostille) відповідно до статей 3 та 4 Гаазької
Конвенції від 05.10.1961 або
б) за процедурою консульської легалізації відповідно до Віденської Конвенції «Про консульські зносини»
1963 року або
в) завірений нотаріально (в разі, якщо документ не потребує легалізації згідно з міжнародною угодою
(конвенцією тощо) між Україною та країною-учасника торгів) та в такому випадку надається листроз‘яснення, складений в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірений
печаткою, з посиланням на відповідну міжнародну угоду (конвенцію тощо) між Україною та країноюучасника торгів, згідно з якою документ не потребує легалізації.
5. Документи та інформація, які вимагаються замовником відповідно до вимог оголошення у складі
пропозиції, але не передбачені чинним законодавством України для учасників або законодавством країн
учасників-нерезидентів для таких учасників, не подаються останніми в складі своєї пропозиції. При цьому,
такий учасник повинен у складі пропозиції надати або аналог документу (при наявності) з відповідним
поясненням подання аналогу документу або пояснювальну записку з обґрунтуванням та причинами
неподання документів та інформації, у т.ч. аналогів документу/інформації.
6. Замовник не заперечує щодо надання учасником за його бажанням будь-яких додаткових документів про
досвід учасника та його технічні можливості щодо виконання предмета закупівлі. Неподання таких
додаткових документів, які не вимагаються документацією, не буде розцінено як невідповідність пропозиції
умовам оголошення.

УВАГА! Якщо у складі пропозиції буде відсутній хоча б один з документів, зазначених
у Додатку №1 до оголошення, то така пропозиція буде відхилена, як така, що не
відповідає умовам оголошення.
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ДОДАТОК 2
до оголошення про проведення
спрощеної закупівлі

Технічне завдання
«Реконструкція частини нежитлової будівлі (гаражів) під адміністративні приміщення
Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області за адресою
м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 20»
№
п/п
1

Одиниця
виміру
3

Найменування робіт та витрат
2
Локальний кошторис 2-1-1 на будівельні роботи

Кількість

Примітка

4

5

Роздiл 1. Перегородки
Мурування стiн iз легкобетонних каменiв без
облицювання при висотi поверху до 4 м (замуровка
прорізу)
Пробивання прорізів в конструкціях з цегли
Улаштування перегородок з газобетонних блоків
товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м
Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т
(кутики)
Улаштування перемичок із металевих балок
Пробивання отворів в бутових фундаментах
Монтаж захисної огорожi вікон
Роздiл 2. Перекриття-горище
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Улаштування пароізоляції прокладної в один шар
Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або
перліту на бітумній мастиці в один шар
Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або
перліту на бітумній мастиці на кожний наступний шар
Улаштування по фермах робочого настилу
розрідженого товщиною 25 мм
Роздiл 3. Вiкна
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м2

91,2
80
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80
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80

Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з
підвіконними дошками
Заповнення віконних прорізів готовими блоками
площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель
Установлення віконних зливів
Установлення пластикових підвіконних дошок
Роздiл 4. Дверi
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11,39
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11,39
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м
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(Демонтаж)Монтаж каркасів воріт великопрогонових
будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання
Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних
прорізів
Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних
стінах
Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у
кам'яних стінах
Роздiл 5. Металопластикова конструкція СМК-1
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Заповнення віконних прорізів готовими блоками
площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель
Роздiл 6. Підлоги

м2

3,3

Улаштування ущiльнених трамбiвками пiдстилаючих
щебеневих шарiв (засипка ями щебенем)

м3

9
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Розбирання основи пiд пiдлогу з бетону
Ущільнення грунту щебенем
Улаштування підстилаючих бетонних шарів
Утеплення покриттів плитами з пінопласту
полістирольного на бітумній мастиці в один шар
Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм
Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на
мастиці бітуміноль, перший шар
Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм
Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт
Роздiл 7. Опорядження внутрiшнє
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Улаштування каркасу із металевих профілів стель
Улаштування підшивки стель гіпсокартоном
Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"
Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"
Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"
Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та
стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2
Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та
стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2
Протравлення цементної штукатурки антигрибковою
грунтовкою
Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю і бетону стін вручну
Суцiльне вирiвнювання бетонних поверхонь стiн
[одношарове штукатурення] клейовим розчином,
товщина шару 5 мм
Обклеювання сіткою стін у середині приміщень
Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15182-1, 15-182-2
Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт
Улаштування чобітка із плиток на розчині із сухої
клеючої суміші
Установлення гіпсових погонних деталей
орнаментованих, плоских, випуклих, рельєфних,
простого або складного малюнка [порізки, пояса, фризи,
каплі тощо] висотою до 100 мм
Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та
стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2
Утеплення стіни з опорядженням декоротивним
розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі
Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині
будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним
розчином
Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по
каменю і бетону
Шпаклювання відкосів мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit"
Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15182-1, 15-182-2
Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
Установлення перфорованих штукатурних кутиків
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Роздiл 8. Зовнiшнє оздоблення
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Утеплення фасадів з опорядженням декоротивним
розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі
Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних
риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування
облицювання
Утеплення фасадів з опорядженням декоротивним
розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до
300 мм
Роздiл 9. Різні роботи

м2

78,5

м2 вп

34,7

м2
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Розробка ґрунту вручну
Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2
Перевезення грунту за допомогою ручного візка з
навантаженням накладанням і розвантаженням
перевертанням
Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
щебеневих шарів
Армування підстилаючих шарів і набетонок
Улаштування підстилаючих бетонних шарів
Навантаження сміття вручну
Навантаження сміття екскаваторами на автомобілісамоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.
Перевезення сміття до 15 км
Локальний кошторис 2-1-2 на сантехнічні роботи
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Роздiл 1. Опалення
68

Монтаж електропечі потужністю до 1 кВт
Роздiл 2. Вентиляцiя
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69
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Установлення грат РВП-2
Установлення грат РВП-3
Установлення над шахтами зонтів із листової сталі
прямокутного перерізу периметром 1000 мм
Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н
[нормальнi] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
140х200
Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н
[нормальнi] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
140х250
Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н
[нормальнi] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
140х200
Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н
[нормальнi] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
140х250
Очищення поверхонь щітками
Грунтування металевих поверхонь за два рази
грунтовкою ГФ-021
Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
фарбою БТ-177 сріблистою
Iзоляцiя воздуховодiв матами мiнераловатними,
товщина iзоляцiйного шару 40 мм
Покриття поверхнi iзоляцiї воздуховодiв рулонними
матерiалами, товщина iзоляцiйного шару 40 мм
Монтаж сигналізатора
Роздiл 3. Водопровiд В1
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Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 25 мм
Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм
Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
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85
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поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням
Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням
Ущільнення вводу водопроводу
Роздiл 4. Водопровiд Т3

м

1,5

сальник

1

Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1
м3
Установлення змішувачів
Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 25 мм
Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром до 20 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням
Iзоляцiя трубопроводiв дiаметром до 76 мм, товщина
iзоляцiйного шару до 40 мм
Роздiл 5. Каналiзацiя К1
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шт
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2
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м

14

м

11,5

Установлення умивальників одиночних з підведеннямю
холодної і гарячої води
Установлення унітазів із бачком безпосередньо
приєднаним
Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм
Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм
Установлення ревізій, заглушок діаметром 100 мм
Ущільнення випуску каналізації
Локальний кошторис 2-1-3 на електромонтажні роботи

компл.

2

компл.

1

м

6,5

м

22

шт
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2
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Роздiл 1. Демонтажні роботи
98
99
100

Демонтаж існуючого силового щита
Демонтаж існуючих свiтильникiв
Демонтаж вимикачів, розеток
Роздiл 2. Силове електрообладнання

шафа
шт
шт

1
8
3

101

Установлення щита ввідно-облікового, що
установлюється у нiшi
Монтаж свiтильникiв - панелей, вбудованих
Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100
мм, площею до 20 см2
Монтаж світильників для ламп розжарювання з
підвішуванням на гаках в пильних і сирих приміщеннях
Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в
цегляних стінах товщиною до 51 см
Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці одноклавішних
Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці двоклавішних
Установлення штепсельних розеток заглибленого типу
при схованій проводці
Монтаж пристрою
Установлення розподільних коробок
Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до
130х130 мм
Прокладання проводу, кабелю при схованiй проводцi
Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу
до 20 см2
Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
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м
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115
116
117

маса 1 м до 1 кг
Прокладання гофрованих труб по основi пiдлоги,
дiаметр умовного проходу до 25 мм
Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16
мм
Заземлювач горизонтальний у траншеї зi сталi круглої,
дiаметр до 12 мм2
Локальний кошторис 2-1-4 на технологічне обладнання

м

120

шт

3

м

15

118

Установлення столiв, шаф та iн.
Локальний кошторис 6-1-1 на зовнішні мережі

шт

30

119

Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
крiплень з укосами, група грунтiв 2
Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група
грунтiв 2
Улаштування піщаної основи під трубопроводи
Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням
Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром
50-65 мм
Врiзування в iснуючi мережi водопроводу, дiаметром до
50 мм
Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону
у сухих грунтах
Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40
мм
Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм
Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних
діаметром 50 мм
Установлення полiетиленових трійників, з"єднань, муфт,
колін діаметром до 110 мм
Локальний кошторис 6-2-1 на зовнішні мережі
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шт

1
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1,88

шт

1
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4
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1

Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлiсамоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0,25 м3,
група грунтiв 2

м3

4,7

131 Перевезення грунту до 5 км
132 Робота на вiдвалi, група грунтiв 2-3
133 Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група
грунтiв 2
134 Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
крiплень з укосами, група грунтiв 2
135 Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з
викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом
136 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група
грунтiв 2
137 Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю
59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група
грунтiв 2
138 Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група
грунтiв 1, 2
139 Улаштування піщаної основи під трубопроводи
140 Улаштування круглих збірних залізобетонних
каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах
141 Укладання трубопроводiв iз труб ПВХ дiаметром до 200
мм
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Учасник повинен визначити ціни (із змінами та доповненнями), з урахуванням всіх
видів та обсягів робіт, що зазначені у технічному завданні (технічних вимогах до предмету
закупівлі). Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків
і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші
витрати.
До розрахунку ціни тендерної пропозиції учасника не включаються витрати, понесені
ним у процесі здійснення процедури закупівлі, зокрема витрати на оплату послуг
інформаційних систем в мережі Інтернет, витрати, пов’язані із оформленням забезпечення
пропозиції (якщо таке вимагається), витрати, пов’язані із укладанням договору про
закупівлю, у тому числі ті, що не пов’язані із його нотаріальним засвідченням, про що
учасником надається письмове погодження у складі пропозиції (якщо такі будуть наявні).
Якщо пропозиція Учасника закупівлі містить не всі види робіт або зміну обсягів та
складу робіт згідно з документацією закупівлі, ця пропозиція вважається такою, що не
відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником.
Якщо в найменуванні робіт технічних вимог є посилання на конкретну торгівельну
марку, фірму, конструкцію, тип обладнання або матеріал, то даний вираз читається в
значенні «еквівалент». Еквівалентами матеріалів та обладнання вважаються матеріали та
обладнання, фізико-технічні показники яких є не нижчими, ніж в матеріалах, передбачених
проектно-кошторисною документацією.
Учасник повинен виконати усі види робіт згідно із проектно-кошторисною
документацією та відповідно до вимог Національного Стандарту України ДСТУ Б Д.1.11:2013.
Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів повинні
відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та
санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт.
Матеріали і обладнання, що використовуватимуться, повинні відповідати
кошторисній документації, державним стандартам і технічним умовам.
Роботи повинні виконуватись Учасником у відповідності до технічних показників на
об’єкті та відповідно до проектної документації.
До початку підготовки пропозиції Учасник закупівлі повинен оглянути об’єкт
будівництва замовника для вивчення обсягу робіт та узгодження непереривного виробничого
процесу (надати довідку про те, що учасник оглянув об’єкт будівництва замовника та
детально вивчив обсяг робіт, із підписами уповноваженої особи учасника та уповноваженої
особи замовника). Огляд повинен бути проведений не раніше дня розміщення оголошення
про спрощену закупівлю та не пізніше періоду уточнень для цієї закупівлі. Витрати на
відвідування об’єкта несе Учасник із власних коштів.
Учасник повинен гарантувати досягнення на об’єкті капітального ремонту визначених
у проектно-кошторисній документації показників і можливість експлуатації об’єкта
протягом не менше 5 років. У цей період Учасник повинен забезпечити усунення за свій
рахунок (включаючи транспортні та інші можливі витрати) всіх виявлених недоліків, про що
у складі пропозиції учасником має бути поданий гарантійний лист.
Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого закінчені роботи (об'єкт
будівництва) і змонтовані конструкції не могли експлуатуватися внаслідок виявлених
недоліків (дефектів), відповідальність за які несе підрядник.
Усі роботи повинні бути виконані з дотриманням діючих в Україні законодавчих
актів/нормативних документів. Матеріали, що використовуються для виконання робіт,
повинні мати (за необхідності) сертифікати.

ДОДАТОК 3
до оголошення про проведення
спрощеної закупівлі

ЗГОДА
на збір та обробку персональних даних
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» я
_____________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи учасника) 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
спрощеній закупівлі, цивільно-правових та господарських відносинах.
«__»_______ 2021 року

________
(підпис)
уповноваженої особи учасника,
завірені печаткою)

____________________
(посада, прізвище, ініціали,

ДОДАТОК 4
до оголошення про проведення
спрощеної закупівлі
ФОРМА «ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ»
(форма, яка подається Учасником )

Ми, _____________________________________________________________________
(зазначається повне найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи – Учасника), уважно
вивчивши оголошення із усіма додатками до нього, надаємо свою пропозицію щодо участі у
спрощеній закупівлі за предметом: Реконструкція частини нежитлової будівлі (гаражів) під
адміністративні
приміщення
Головного
управління
Держпродспоживслужби
в
Тернопільській області за адресою м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 20
код ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція
згідно із технічним, якісним та кількісними характеристикам предмета закупівлі та іншими
вимогами оголошення замовника.
1. Повне найменування Учасника:___________________________________________.
2. Адреса (юридична і фактична):____________________________________________.
3. Телефон:______________________________________________________________.
4. E-mail:________________________________________________________________.
5. ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ (з ПДВ або без ПДВ):____________________________
грн. (прописом:____________________________________________грн.) у т. ч.
ПДВ______________________________________________грн., або без ПДВ у разі
якщо Учасник не є платником податку на загальних засадах).
Вивчивши умови оголошення та обсяги робіт, що будуть надаватись, ми,
уповноважені на підписання Договору (відповідно до умов, зазначених в оголошенні),
маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору за зазначеною
вище ціною.
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно
з умовами оголошення та чинного законодавства України, та розуміємо, що Ви не обмежені
у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
Ми зобов'язуємося укласти Договір за результатами проведення спрощеної закупівлі
згідно із чинним законодавством на умовах, що відповідають умовам прийнятої Замовником
пропозиції учасника, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти
договір про закупівлю.
Ми згодні на укладення договору про закупівлю на умовах, викладених в Додатку № 5
до оголошення.
__________________________________________________________________________
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою
(прізвище, ініціали, підпис – для фізичної особи).

ДОДАТОК 5
до оголошення про проведення
спрощеної закупівлі
ПРОЄКТ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ № __________
м. Терноіль

“ ___ ” __________ 2021 р.

Головне управління держпродспоживслужби в Тернопільській області (далі –
“Замовник”), в особі ___________________________________________, що діє на підставі
___________,
з
однієї
сторони,
та
_____________________________________________________
надалі – “Підрядник”, в особі _____________________ __________________ , який діє на
підставі ________________________________ з другої сторони, разом по тексту Договору Сторони, а окремо – Сторона, уклали цей Договір про наступне.
1. Предмет Договору
1.1
Підрядник зобов’язується на свій ризик виконати роботи відповідно до Договору,
кошторисної документації та вимог законодавства, а Замовник зобов’язується прийняти та
оплатити виконані роботи згідно умов цього Договору.
1.2. Вид робіт, що Підрядник зобов’язується виконати: Реконструкція частини нежитлової
будівлі
(гаражів)
під
адміністративні
приміщення
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Тернопільській області за адресою м. Тернопіль, вул.
Микулинецька, 20 код ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція
1.3. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення
показників, визначених умовами цього Договору, та можливість їх експлуатації протягом
гарантійного строку.
1.4. Обсяги робіт можуть зменшуватися залежно від реального фінансування видатків
Замовника.
2. Якість робіт
2.1. Підрядник повинен Замовнику виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких
відповідає умовам цього Договору, або вимогам, що звичайно ставляться на момент
передання їх Замовнику.
2.2. Учасник - переможець надає гарантії на виконані роботи – 5 років з дати прийманняпередачі виконаних робіт.
3. Ціна договору
3.1. Договірна ціна на момент укладення Договору є твердою і становить:
__________________________________________________ в тому числі ПДВ ______________.
3.2. Вартість робіт по даному Договору в межах бюджетного фінансування на 2021 рік
становить ______________ в т. ч. ПДВ.
Коригування твердої ціни відбувається лише у випадках передбачених законодавством що
регулює сферу державних закупівель, Постанови КМУ від 01.08.2005 р. №668 та Правил
визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, прийнятих наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05
липня 2013 року № 293, чинним законодавством України та цим Договором.
3.3. Ціна договору може бути змінена за взаємною згодою сторін у випадку зміни обсягів
закупівлі залежно від реального фінансування видатків.

4. Порядок здійснення оплати
4.1. Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
4.2. Розрахунки проводяться тільки за фактично виконані роботи протягом до 10-ти
банківських днів після підписання Замовником представлених Підрядником належно
оформлених актів виконаних робіт (Форма КБ-2в) та довідки (Форма КБ-3), рахунку на
оплату, шляхом проміжних платежів, та тільки в межах бюджетних призначень та при умові
4.3. Штрафні санкції передбачені п.п.7.1., 7.3., 7.5. цього Договору Замовник має право
стягувати шляхом зменшення проміжних платежів на суму нарахованих санкцій за звітний
період, що є наступним після періоду, протягом якого скоєно порушення, повідомивши про це
письмово Підрядника за 5 днів.
4.4. Керуючись нормами ч.6.4.7 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 “Правила визначення вартості
будівництва” Замовник зазначає, що незалежно від виду договірної ціни та способів
взаєморозрахунків при виявлені у кошторисах виконаних робіт (примірні форми № КБ-2в
“Акт приймання виконаних будівельних робіт» та №КБ-3 “Довідка про вартість виконаних
будівельних робіт та витрати”, які були оформлені та оплачені у попередні періоди)
безперечних помилок та порушень чинного порядку визначення вартості будівництва загальна
вартість виконаних підрядних робіт підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених
помилок з урахуванням наявних вимог діючого законодавства.
4.5. Кінцеві розрахунки здійснюються у двотижневий термін після виконання і приймання
всіх передбачених договором (контрактом) робіт та реєстрації декларації чи іншого документа
про готовність об’єкта до експлуатації або видачі сертифіката, в тому числі щодо пускових
комплексів та черг, згідно належно оформлених актів виконання робіт (Форма КБ-2в), довідок
(Форма КБ-3) та рахунків на оплату.
4.6. Додаткові роботи, що виконані Підрядником без попереднього узгодження з Замовником
і непередбачені цим договором, не оплачуються.
4.7. Роботи, при виконанні яких допущено відхилення від проектно-кошторисної документації
чи порушення діючих норм і правил, оплачуються після усунення відхилень і порушень в
порядку передбаченому Договором.
4.8. Додаткові витрати при здачі-прийманні об’єкта, що зумовлені незадовільним виконанням
зобов’язань, порушення умов Договору покриваються за рахунок винної сторони.
4.9. Про тимчасове припинення будівництва з причин відсутності фінансування Замовник
попереджає Підрядника шляхом застосування засобів електронного зв’язку, а саме:
використовуючи електронну адресу.
4.10. Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті визначаються зі всіх складових вартості
робіт, розрахованих у договірній ціні.
Валютою платежу є гривня.
4.11. Приймання та оплату робіт, виконаних субпідрядниками, здійснює Підрядник.
4.12.Документи, не подані Підрядником у вказаний термін, додаються і подаються наступним
звітним місяцем.
4.13.Підрядник не вправі вимагати оплати за:
- невиконані роботи;
- виконані роботи, які не визначені в договорі;
- роботи виконані іншими підрядними організаціями без погодження з замовником;
- неякісно виконані роботи.
Замовник здійснює оплату робіт Підряднику на підставі виставленого рахунку та акту
виконаних робіт на умовах відстрочки платежу на термін 15 календарних днів з моменту
виконання робіт.
Оплата за договором підряду здійснюється на підставі актів за формою КБ-2 та КБ-3 протягом
поточного місяця, у якому підписано акти виконаних робіт, або у наступному за поточним.

У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за надані роботи здійснюються при
отриманні Замовником бюджетного призначення на фінансування цих робіт.
При виникненні бюджетних зобов’язань проплата за виконані роботи проводиться при
наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.
5. Виконання робіт
5.1 Строк (термін) виконання робіт – згідно календарного графіку виконання робіт (Додаток
№2) або до повного виконання сторонами договірних зобов’язань.
5.2 Місце виконання робіт – м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 20.
Підрядник гарантує якість закінчених робіт i змонтованих конструкцій, досягнення
показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом
гарантійного строку. (Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій,
досягнення показників, визначених у договорі та(або) кошторисній документації, і можливість
їх експлуатації протягом гарантійного терміну, який становить не менше 5 років).
5.3. Роботи за договором повинні бути виконані у терміни відповідно до Графіку виконання
робіт, що оформляється додатком до Договору і є його невід’ємною частиною.
5.4. Строки договору можуть переглядатись Сторонами за наявності умов:
- відсутності фінансування;
- появи додаткових робіт.
5.5. Замовник може вносити пропозиції про уповільнення, зупинення або прискорення
виконання робіт на об’єкті із внесенням у встановленому порядку змін у Договір, у тому числі
до календарного графіку виконання робіт.
5.6. У разі затримки початку робіт з незалежних від Підрядника обставин сторони можуть
погодити зміни до договору, в яких обумовлюють нову дату початку робіт. Такими
обставинами є: стихійні лиха, пожежі, військові події, народні заворушення, масові локальні
безпорядки, дії державних органів влади та органів місцевого самоврядування.
Рішення про перегляд строків з обґрунтуванням причин оформляється відповідно до цього
Договору.
6. Права та обов’язки сторін.
6.1. Замовник має право:
6.1.1. Без узгодження з Підрядником вносити зміни в кошторисну документацію, але
попередньо попередивши про це Підрядника.
6.1.2.Здійснювати контроль та технічний нагляд за якістю, обсягами та вартістю будівництва
об’єкта; відповідністю виконаних робіт вимогам кошторису, будівельних норм і правил;
відповідністю матеріалів, виробів і конструкцій державним стандартам і технічним нормам, не
втручаючись у господарську діяльність Підрядника.
6.1.3. Вимагати від Підрядника виправлення за власний рахунок у встановлений строк
неякісно виконаних робіт, та робіт проведених з відхиленням від кошторису чи з порушенням
будівельних норм.
6.1.4.Перевіряти вчасність та правильність ведення Підрядником виконавчої документації, яка
передбачена діючими нормами та правилами.
6.1.5.Перевіряти якість скритих робіт.
6.1.6. Вимагати від Підрядника сертифікати якості, сертифікати відповідності і накладні на
вироби та матеріали, які використовуються в процесі будівництва.
6.1.7. Узгоджувати перелік субпідрядних організацій, які залучаються Підрядником до
виконання робіт.
6.1.8. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недолiкiв, які виключають
можливість їх (його) використання вiдповiдно до мети, зазначеної у кошторисній документації
та договорі підряду, i не можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою особою.

6.1.9. Відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник
своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк,
визначений договором підряду стає неможливим.
6.1.10. Ініціювати внесення змін у договір, вимагати розірвання договору та відшкодування
збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов договору.
6.1.11. Зменшувати обсяг робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального
фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.
6.1.12. Відтермінувати проведення оплати за виконані роботи, згідно підписаних актів
виконаних робіт КБ-2в та КБ-3 у випадку відсутності поступлення коштів на рахунок
Замовника по об’єкту, про що повідомити Підрядника протягом 10 днів з моменту підписання
актів виконаних робіт.
6.2. Замовник зобов’язується:
6.2.1. Приймати від Підрядника акти виконаних робіт за формою КБ-2в, та довідки про
вартість виконаних робіт за формою КБ-3, перевірити їх та підписати впродовж узгодженого
сторонами строку або повернути Підряднику для виправлення.
6.2.2. Сприяти Підряднику у виконанні робіт.
6.2.3. Повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.
6.2.4. Оплату за виконані роботи виконати відразу після наявності у нього відповідного
призначення з державного бюджету в межах обсягів фактичних надходжень, які необхідні для
здійснення розрахунків за даним Договором.
6.2.5. Попередити Підрядника про припинення фінансування об’єкта.
При відсутності фінансування передбачені п. 7.2 штрафні санкції не застосовуються.
6.3. Підрядник має право:
6.3.1. Отримувати від Замовника всю необхідну для виконання Договору інформацію та
документи.
6.3.2. Залучати до виконання робіт субпідрядників за погодженням із Замовником.
Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам:
мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові)
достатні для виконання робіт, тощо.
6.3.3. Інформувати Замовника про можливість сповільнення робіт за незалежних від
Підрядника обставин.
6.3.4. Припинити виконання робіт у випадку відсутності фінансування.
6.4. Підрядник зобов’язаний:
6.4.1. Виконувати роботу у відповідності з вимогами кошторисної документації, будівельних
норм і правил, графіку виконання робіт, та чинного законодавства України.
6.4.2. Утримувати будівельний майданчик у належному стані. Підрядник до здачі об’єкта в
експлуатацію відповідає за охорону майна і виконаних робіт на будівельному майданчику,
його освітлення та огорожу, здійснює необхідні природоохоронні заходи та заходи по
забезпеченню пожежної безпеки, забезпечує чистоту на будівельному майданчику.
6.4.3. Завчасно, у письмовій формі, інформувати Замовника про можливість припинення, або
сповільнення виконання робіт з його вини, а також з інших, не залежних від Підрядника,
обставин.
6.4.4. Надавати Замовнику для перевірки і погодження акти виконаних робіт за формою КБ-2в
та довідки про їх вартість за формою КБ-3.

6.4.5. Усувати недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником,
відповідними державними органами, авторським та технічним наглядом в строки, визначені
актами перевірок, вказівок та приписів, та інформувати Замовника про це в інформації
передбаченої цим Договором. Підрядник за запитом Замовника надає необхідну йому
інформацію.
6.4.6. Підрядник зобов’язаний суворо дотримуватись нормативних правил охорони праці,
протипожежних норм і положень, пов’язаних з охороною навколишнього середовища, діючих
в Україні.
6.4.7. Після закінчення монтажу обладнання і інженерних систем об’єкта Підрядник
зобов’язаний виконати випробовування обладнання і інженерних систем у присутності
представника Замовника.
Підрядник вводить в дію та випробовує обладнання всіх систем та інженерних мереж, що
встановлені на об’єкті, згідно із технічними умовами, кошторисною документацією та
вимогам державних будівельних норм України (ДБН), умовами договору.
6.4.8. Підрядник несе відповідальність за наявність ліцензій та дозволів, необхідних для
виконання робіт, визначених нормативними документами.
6.4.9. Після закінчення виконання робіт до здачі об’єкта в експлуатацію, вивезти з
будівельного майданчика за власний рахунок техніку, відходи, сміття, допоміжні споруди.
6.4.10. До здачі об’єкта в експлуатацію передати Замовнику всю виконавчу документацію,
необхідну технічну документацію, паспорти та сертифікати на використовувані матеріали й
обладнання, акти пуско-налагоджувальних робіт і випробувань та інше.
6.4.11. Підрядник гарантує якість закінчення робіт і змонтованих конструкцій, досягнення
показників робіт, визначених у кошторисній документації, та можливість їх експлуатації
протягом гарантійного строку.
6.4.12. У разі необхідності на вимогу Замовника Підрядник зобов’язаний надати для перевірки
накладні на (або їх реєстр) придбане устаткування, а також інші документи, що
підтверджують якість матеріалів та устаткування.
6.4.13. Підрядник не може вимагати перегляду договірної ціни у зв’язку із зростанням цін на
ресурси, що використовуються для виконання робіт, у разі, якщо терміни виконання цих робіт
порушені з вини Підрядника.
7. Відповідальність сторін
7.1.
За порушення строків оплати прийнятих робіт при отриманні фінансування по
даному об’єкту, Замовник сплачує пеню, розмір якої обчислюється від суми не оплачених, але
прийнятих робіт, витрачену з урахуванням офіційного рівня інфляції, з розрахунку облікової
ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня.
7.2. За порушення строків виконання робіт, згідно Графіка виконання робіт чи введення в дію
об’єкту з вини Підрядника, останній сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,5 % за кожен день
затримки від неосвоєної сплати суми коштів.
7.3. У випадку якщо затримка в реалізації робіт, що виникла з вини Підрядника триває більше
ніж 30 (тридцять) днів, Замовник письмово повідомляє про це Підрядника. У випадку якщо
протягом 30 (тридцять) днів Підрядник не усуне затримку виконання робіт, Замовник має
право в односторонньому порядку відсторонити Підрядника від робіт, не звільняючи його від
відповідальності, що випливає з Договору та залучити іншого Підрядника.
7.4. Підрядник несе відповідальність за неналежне використання, втрату, знищення або
пошкодження (псування) з його вини переданих йому Замовником матеріальних ресурсів.
7.5. У разі коли Підрядник розпочав та закінчив роботи у терміни, передбачені у договорі, але
при прийнятті робіт (об’єкта) Замовником виявлені недоліки цих робіт Підрядник

зобов’язаний усунути недоліки за свій рахунок у терміни, погоджені із Замовником. У разі
порушення термінів усунення недоліків, що виявлені під час будівництва об’єкта Підрядник
зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 0,5 % від суми неякісно виконаних робіт.
7.6.Сплата штрафних санкцій не звільняє Підрядника від обов’язку усунути недоліки робіт.
8. Гарантійні строки якості закінчених робіт
8.1. Підрядник гарантує якість закінчення робіт і змонтованих конструкцій, досягнення
показників об’єкту визначених у договорі та кошторисній документації та можливість
безперервної і нормальної експлуатації об’єкта протягом – 5 років з моменту здачі його в
експлуатацію.
8.2. У разі виявлення протягом гарантійних строків у закінчених роботах (об’єктів
будівництва) недоліків (дефектів), Замовник протягом 20-ти днів після їх виявлення
повідомить про це Підрядника, запросить його для складання дефектного акту про порядок і
строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник не явиться без поважних
причин у визначений у запрошенні строк, Замовник має право залучити до складання акту
незалежних експертів, повідомивши про це Підрядника.
Акт, складений без участі Підрядника, Замовник надсилає йому для виконання протягом 10-ти
днів після складання.
8.3. Підрядник зобов’язаний за свій рахунок усунути дефекти, допущені з його вини, протягом
строків, визначених дефектним актом. Якщо протягом 5-ти днів Підрядник не приступає до
ліквідації порушень, Замовник може залучати для цього третіх осіб з компенсацією усіх
витрат та понесених збитків за рахунок Підрядника.
8.4 Початком гарантійного строку вважається день підписання Акта про приймання-передачу
закінчених робіт. Гарантійний термін продовжується на час, протягом якого закінчені роботи і
змонтовані конструкції не змогли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів),
відповідальність за які несе Підрядник.
8.5. Підрядник не відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного терміну , якщо він
доведе, що вони сталися внаслідок:
- природного зносу об’єкта будівництва або його частини;
- неправильної його експлуатації;
- неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим Замовником або
залученими іншими особами;
- неналежного ремонту об’єкта який здійснено самим Замовником або залученими третіми
особами.
В інших випадках Підрядник зобов’язується усунути недоліки робіт за власний кошт у
терміни погоджені із Замовником. Терміни усунення недоліків мають враховувати
технологічні можливості Підрядника.
9. Обставини непереборної сили
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов договору, якщо це стало
наслідком дії обставин непереборної сили, до яких відносяться: стихійні явища, пожежі,
військові дії, масові безпорядки, законні або незаконні дії органів державної влади чи
управління та їх структурних підрозділів; які безпосередньо впливають на виконання умов
Договору.
9.2. Період звільнення від відповідальності за невиконання умов Договору починається з
моменту оголошення не виконуючою стороною форс-мажору і закінчується з моменту
досягнення результатів вжитими нею заходами для виходу із форс-мажору, чи з моменту,
коли не виконуюча сторона могла б вжити таких заходів, але не зробила цього.

9.3. Сторони зобов’язані вживати всіх можливих заходів для виходу із форс-мажору.
Форс-мажор автоматично Продовжує строк виконання зобов’язань на весь час його дії та
ліквідації наслідків.
9.4. При настанні форс-мажорних обставин сторони мають право інформувати одна одну в
тижневий термін. Якщо ці обставини триватимуть більше ніж 3 місяці, то кожна сторона
матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за Договором. В такому
випадку жодна із сторін не матиме права на відшкодування другою стороною можливих
збитків.
10. Внесення змін у Договір та його розірвання
10.1. Зміна Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов з ініціативи будьякої Сторони на підставі додаткової угоди, про що в договір вноситься відповідне
застереження. Додаткова угода є невід’ємною частиною договору.
Якщо зміна умов Договору зумовлена обставинами, що залежать від діяльності однієї із
Сторін, а інша Сторона внаслідок цього понесе збитки, вона має право на їх відшкодування у
встановленому порядку.
10.2. Розірвання Договору можливе за згодою сторін.
Розірвання Договору здійснюється не раніше ніж через 10 днів після отримання другою
стороною письмового повідомлення про намір розірвати Договір з обґрунтуванням причин.
10.3. Замовник може розірвати Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши
про це Підрядника не менш як за 10 днів за таких обставин:
10.3.1. Відсутності у Замовника коштів для фінансування будівництва.
10.3.2. Виявлення недоцільності, або неможливості продовжувати роботи на об’єкті, в тому
числі на підставі рішень відповідних контролюючих органів.
10.3.3. Прийняття рішення про припинення будівництва, в тому числі шляхом консервації або
ліквідації незавершеного будівництва.
10.3.4. Суттєвого порушення Підрядником своїх зобов’язань, що створює передумови для
затримки виконання замовлення у встановлені Графіком виконання робіт терміни більше, ніж
на один місяць.
10.3.5. Якщо роботи не розпочато з вини Підрядника, Замовник має право розірвати договір.
10.3.6. Грубих порушень Підрядником будівельних норм і правил у випадку відмови
Підрядника від їх усунення.
10.3.7. Прийняття судом постанови про визнання Підрядника банкрутом.
10.4. У випадку розірвання Договору в порядку передбаченому п. 10.3.4. та п.10.3.5. цього
Договору Підрядник не вправі вимагати оплати за роботи, виконані з порушеннями
будівельних норм і правил або кошторисної документації.
11. Інші умови
11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі
пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору,
тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору,
регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства,
а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі
принципів добросовісності, розумності та справедливості.
11.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі
реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх
зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих
наслідків.

11.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають
юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та
скріплені їх печатками.
11.4. Умови Договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції за
результатами аукціону переможця процедури закупівлі.
11.5. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до
виконання зобов’язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків:
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків
замовника;
2) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до
збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
3) 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;
4) 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;
5) 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;
6) 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;
11.6. Сторони домовилися, що зміст цього Договору, будь-які документи, інформація та
відомості, які стосуються цього Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім
особам без попередньої письмової згоди другої Сторони, крім випадків, коли таке
передавання пов’язане з одержанням офіційних документів для виконання Договору або
випадків сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених
законодавством.
11.7. Сторони несуть відповідальність згідно із законами України за розголошення
конфіденційної інформації, що стане їм відомою під час виконання умов цього Договору.
11.8. Цей Договір укладається і підписується у 2 (двох) примірниках, що мають однакову
юридичну силу.
12. Антикорупційне застереження
12.1. Сторони зобов’язуються дотримуватися вимог антикорупційного законодавства України.
12.2. Кожна зі Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-як працівників
другої Сторони, у тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного
виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не поіменованими у цьому пункті
способами, що ставить працівника в певну залежність, і спрямованого на забезпечення
виконання цим працівником будь-яких дій на користь Сторони, що його стимулювала.
12.3. Сторони погоджуються не здійснювати прямо чи опосередковано жодних дій без
законних на те підстав або всупереч умовам цього Договору з метою вчинення впливу на
рішення іншої Сторони чи її службових осіб з тим, щоб отримати будь-яку вигоду або
перевагу.

13. Строк дії договору
13.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання
Сторонами, скріплення печатками та діє до 31.12.2021 р. але в будь-якому випадку до повного
виконання Сторонами договірних зобов’язань, а в частині розрахунків до повного його
виконання.
14. Прикінцеві положення
14.1. Усі суперечки та розбіжності, що стосуються виконання цього Договору вирішуються
Сторонами шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди в судовому порядку.
14.2. Прийняття рішень про зміну умов Договору оформляється шляхом підписання
додаткових угод на рівні осіб, що підписали Договір.
14.3. Жодна із сторін не вправі передавати свої права і обов’язки, а також інформацію за
Договором третім особам без письмової згоди другої сторони.
14.4. Договір складено у 2-х оригінальних примірниках, кожен з яких має однакову юридичну
силу.
14.5. На момент укладення цього договору Підрядник є ______________.
14.6. Замовник не є платником податку на прибуток.
15. Додатки до Договору
15.1. Додаток №1 – проект календарного графіку виконання робіт.
15.2. Додаток №2 - договірна ціна.
15.3. Додаток №3 - технічне завдання.
15.4. Додаток №4 - локальний кошторис.
16.

Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

ЗАМОВНИК
Головне управління
Держпродспоживслужби
в Тернопільській області
46008, м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 20
Код ЄДРПОУ - 40310895
р/р UA948201720343170002000093909
р/р UA138201720343161002200093909
в ДКСУ м.Київ

____________

ПІДРЯДНИК

