
 

 

 

ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ  

 В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання комітету з конкурсних торгів Головного Управління Держпродспоживслужби  в 

Тернопільській області щодо проведення відкритих торгів на закупівлю ДК 

021:2015: 18110000-3 «Форменний одяг» (Засоби індивідуального захисту працівників для 

протиепізоотичних заходів та участі у Міжнародному епізоотичному бюро) 

 

12.08.2021       Тернопіль         № __31__ 
 

Нараду проводила: голова комітету з конкурсних торгів - начальник Управління економіки, 

бухгалтерського обліку та звітності Головного Управління 

Держпродспоживслужби в Тернопільській області  

Корнят І.В. 
 

  

 

Присутні: члени комітету відповідно до наказу Головного Управління 

Держпродспоживслужби в Тернопільській області від 03.01.2018 р № 02-ОД. 

 

 

начальник відділу господарського забезпечення Управління організаційно-

господарського забезпечення  

Комаренко О.О., 
начальник відділу економічної діяльності Управління економіки, 

бухгалтерського обліку та звітності 

Садова О.В., 
начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління економіки, 

бухгалтерського обліку та звітності 

Саєнко М.Г. 

провідний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління 

економіки, бухгалтерського обліку та звітності  

Горбенко Т.А. 

начальник відділу організаційного забезпечення Управління організаційно-

господарського забезпечення  

Олійник О.А. 

Всього 6 чол. 

 

  

  

Засідання розпочато об 15:30  

Порядок денний: 

1. Розгляд питання про проведення процедури  відкритих торгів в системі електронних 

закупівель ProZorro на електронному майданчику Zakupki.prom.ua по предмету закупівлі ДК 

021:2015:18110000-3 «Форменний одяг» (Засоби індивідуального захисту працівників для 

протиепізоотичних заходів та участі у Міжнародному епізоотичному бюро).  

2. Затвердження оголошення про проведення відкритих торгів, тендерної документації та 

проекту договору на закупівлю Товару. 

  Слухали:  

Доповідь Голови тендерного комітету Корнят І.В. щодо необхідності закупівлі  для 

виконання протиепізоотичних заходів та участь в Міжнародному епізоотичному бюро  на 2021 

рік в індивідуальних засобах захисту працівників за КПКВК 1209020 ДК 021:2015: 18110000-3 

«Форменний одяг» (Засоби індивідуального захисту працівників для протиепізоотичних заходів 

та участі у Міжнародному епізоотичному бюро), очікуваною вартістю 356820,00 грн. з ПДВ 

(Триста п’ятдесят шість тисяч вісімсот двадцять грн. 00коп.)  відповідно до Річного плану 

закупівель на 2021рік. 

 



        За результатами обговорення питання порядку денного, члени тендерного комітету  

  ВИРІШИЛИ: 

Обрати  процедуру відкритих торгів щодо закупівлі Товару ДК 021:2015: 18110000-3 

«Форменний одяг» (Засоби індивідуального захисту працівників для протиепізоотичних заходів 

та участі у Міжнародному епізоотичному бюро), очікуваною вартістю 356820,00 грн. з ПДВ 

(Триста п’ятдесят шість тисяч вісімсот двадцять грн. 00коп.) 

Результати поіменного голосування :   

за -6 членів тендерного комітету (Корнят І.В.,   О.О. Комаренко,  О.В. Садова, М.Г.Саєнко, 

Т.А.Горбенко, О.А.Олійник). 

           проти-0 

           утримались-0 

           Рішення прийнято : 

І.В.Корнят «____» _______________   

О. О. Комаренко «____» __________ 

О. В. Садова  «___» ______________ 

М.Г. Саєнко  «___» ______________ 

Т.А. Горбенко «____»______________ 

О.А. Олійник «____»______________ 

 

На цьому засідання завершило роботу. 

 

Голова комітету з конкурсних торгів:                                                         І.В.Корнят                

  

Члени комітету з конкурсних торгів:                                   О.О. Комаренко     

 

                                                                                                                               О.В. Садова 

 

                                                                                                                               М.Г. Саєнко 

                                                                                                   

                                                                                                                               Т.А. Горбенко   

 

                                                                                                               О.А. Олійник 

 

                                                                                                                 

 

 
                                  



  



 

 

 

 

 

Оголошення про проведення відкритих торгів 

код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 021:2015: 18110000-3: Формений одяг 

(Засоби індивідуального захисту працівників для протиепізоотичних заходів та участі у 

Міжнародному епізоотичному бюро). 

 

№ I. Загальні положення 

1 Терміни, які вживаються 

в тендерній документації 

Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону 

України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон). Терміни 

вживаються у значенні, наведеному в Законі, а  також – в інших 

нормативно-правових актах, що регулюють відповідну сферу 

правовідносин, а також відповідно до правил, стандартів тощо (в 

тому числі міжнародних). 

2 Інформація про 

замовника торгів: 

 

2.1 Повне найменування Головне управління Держпродспоживслужби  в 

Тернопільській області  ЄДРПОУ 40310895 

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

2.3 ПІБ, посада та 

електронна адреса 

посадової особи 

замовника, 

уповноважених 

здійснювати зв’язок з 

учасниками 

Голова  тендерного комітету – Корнят Ірина Володимирівна 

(тел.+380968973220) 

е-mail : ukrternbuch@gmail.com 

3 Процедура закупівлі Відкриті торги 

4 Інформація про предмет 

закупівлі: 

 

4.1 Назва предмета закупівлі ДК 021:2015:18110000-3: Формений одяг (Засоби індивідуального 

захисту працівників для протиепізоотичних заходів та участі у 

Міжнародному епізоотичному бюро).  

4.2 Опис окремої частини або 

частин предмета 

закупівлі (лота), щодо 

яких можуть бути подані 

 

 

 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/114-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/114-20


тендерні пропозиції Закупівля на лоти не поділяється 

 

4.3 Кількість товару та місце 

його поставки або місце, 

де повинні бути виконані 

роботи чи надані послуги, 

їх обсяги 

Обсяг поставки товару: ДК 021:2015: 18110000-3: Формений одяг 

(Засоби індивідуального захисту працівників для протиепізоотичних 

заходів та участі у Міжнародному епізоотичному бюро): 

1. Халат захисний від інфекційних агентів одноразовий 

(нестерильний) - 144 шт; 
2. Халат багаторазовий білий/синій - 31 шт; 

3. Костюм захисний багаторазовий робочий - 131 шт; 

4. Костюм (комплект)  захисний одноразовий нестерильний- 330 шт; 
5. Куртка робоча утеплена - 100 шт; 

Відповідно до Додатку 4 тендерної документації 

Місце поставки товарів:  

46008, м.Тернопіль, вул. Микулинецька,20 

4.4 Строки поставки товарів, 

виконання робіт, надання 

послуг 

З моменту підписання  договору по 31.12.2021 року   

5 Недискримінація 

учасників 

Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та 

організаційно-правових форм беруть участь у процедурах 

закупівель на рівних умовах. 

6 Інформація про валюту, у 

якій повинна бути 

зазначена ціна тендерної 

пропозиції 

Валютою тендерної пропозиції є національна валюта України – 

гривня. Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті 

України згідно умов договору про закупівлю. 

7 Інформація про мову 

(мови), якою (якими) 

повинні бути складені 

тендерні пропозиції 

Всі документи, що готуються учасником, викладаються 

українською мовою. Якщо в складі тендерної пропозиції надається 

документ на іншій мові ніж українська, учасник надає переклад 

цього документа на державну мову, завірений підписом 

уповноваженої особи учасника та печаткою (у разі наявності). 

Відповідальність за якість та достовірність перекладу несе учасник. 

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



 Порядок надання 

роз’яснень щодо 

тендерної документації  

Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до 

закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через 

електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо 

тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою 

щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі 

звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення 

автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без 

ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник 

повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати 

роз’яснення на звернення та оприлюднити його в електронній 

системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. 

У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту 

тендерної документації електронна система закупівель автоматично 

призупиняє перебіг тендеру. Для поновлення перебігу тендеру 

замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної 

документації в електронній системі закупівель з одночасним 

продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на 

сім днів. 

Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником 

відповідно до статті 10 Закону. 

2 Порядок внесення змін до 

тендерної документації 

Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення 

порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених 

у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до 

статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі 

рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. 

У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання 

тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній 

системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до 

тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання 

тендерних пропозицій залишалося не менше семи днів.  

Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, 

розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель 

у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до 

початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із 

змінами до тендерної документації в окремому документі 

оприлюднює перелік змін, що вносяться. 

Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється замовником 

відповідно до статті 10 Закону. 

III. Інструкція з підготовки тендерних пропозицій. 

1 Зміст і спосіб подання 

тендерної пропозиції 

Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через 

електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних 

форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші 

критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від 

учасника процедури закупівлі про його відповідність 

кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, 

наявність/відсутність підстав, установлених у статті 17 Закону і в 

цій тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних 

документів, що вимагаються замовником у цій тендерній 

документації. 

Під час використання електронної системи закупівель з метою 

подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи, які 



вимагаються замовником у Тендерній документації, та дані 

створюються та подаються з урахуванням вимог законів України 

«Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про 

електронні довірчі послуги». Тендерна пропозиція має бути 

підписана із застосуванням кваліфікованого електронного підпису 

(КЕП) (крім учасників нерезидентів). 

Учасник-нерезидент у разі неможливості накласти КЕП на свою 

тендерну пропозицію згідно із законодавством – надає у складі 

тендерної пропозиції відповідний лист-пояснення. 

Створити та підписати електронний документ за допомогою 

кваліфікованого електронного підпису можна за допомогою 

загальнодоступних програмних комплексів, наприклад: 

https://acskidd.gov.ua/sign. 

Замовником не вимагається від учасників засвідчувати документи 

(матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної 

пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі 

документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного 

документа через електронну систему закупівель із накладанням 

кваліфікованого електронного підпису.  

Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію 

(у тому числі до визначеної в тендерній документації частини 

предмета закупівлі (лота). 

Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання 

або ціна яких перевищує очікувану вартість предмета закупівлі не 

приймаються електронною системою закупівель. 

Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї 

тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого 

строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної 

пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної 

пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною 

системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання 

тендерних пропозицій. 

У разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, 

до неї обов’язково включається документ про створення такого 

об’єднання. 

Документи, що не передбачені законодавством для учасників - 

юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - 

підприємців, можуть не подаватись у складі тендерної пропозиції. 

Відсутність документів, що не передбачені законодавством для 

учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - 

підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою 

для її відхилення. 

Якщо оголошення про проведення процедури закупівлі 

оприлюднено відповідно до частини третьої статті 10 Закону, 

конфіденційною не може бути визначена інформація про 

запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні 

специфікації та документи, що підтверджують відповідність 

кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і 

документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених 

статтею 17 Закону. 

Для забезпечення виконання цих вимог, учасники, при поданні 



інформації та документів тендерної пропозиції, не визначають їх як 

конференційні. 

У разі якщо оголошення про проведення конкурентної процедури 

закупівлі оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 

цього Закону, у день і час закінчення строку подання тендерних 

пропозицій, зазначених в оголошенні, електронною системою 

закупівель автоматично розкриваються всі файли тендерної 

пропозиції, крім інформації про ціну/приведену ціну тендерної 

пропозиції. 

Вимоги до учасників відповідно до ст. 28 Закону:   

Для забезпечення виконання цих вимог, учасники, не подають 

файли, які містять інформацію про ціну/приведену ціну тендерної 

пропозиції. Подання таких файлів та, відповідно, розкриття 

інформації про ціну/приведену ціну буде вважатись підставою для 

відхилення такого учасника, як такого, що не відповідає 

встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону 

вимогам до учасника відповідно до законодавства та вимогам 

Замовника визначеним в цій тендерній документації. 

Факт подання тендерної пропозиції учасником-фізичною особою, у 

тому числі фізичною особою-підприємцем, яка є суб’єктом 

персональних даних, вважається безумовною згодою (добровільним 

волевиявленням) суб’єкта персональних даних щодо обробки її 

персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, 

відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист 

персональних даних». 

В усіх інших випадках факт подання тендерної пропозиції 

учасником–юридичною особою, що є розпорядником персональних 

даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку 

персональних даних, а також надання такого права замовнику, як 

одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта 

(володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну 

передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку, несе 

виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну 

пропозицію. 

2 Розмір та умови надання 

забезпечення тендерних 

пропозицій 

 НЕ ВИМАГАЄТЬСЯ  

3 Умови повернення чи 

неповернення 

забезпечення тендерної 

пропозиції 

НЕ ВИМАГАЄТЬСЯ 

4 Строк дії тендерної 

пропозиції, протягом 

якого тендерні пропозиції 

вважаються дійсними 

Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів із дати 

кінцевого строку подання тендерних пропозицій, який зазначено у 

оголошенні про проведення процедури закупівлі. 
До закінчення цього строку замовник має право вимагати від 

учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних 

пропозицій.  

Учасник процедури закупівлі має право: 
- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним 

забезпечення тендерної пропозиції; 

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним 
тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції. 



5 Кваліфікаційні критерії 

процедури закупівлі 

Замовник вимагає від учасників процедури закупівлі подання ними 

документально підтвердженої інформації про їх відповідність 

кваліфікаційним критеріям згідно з додатком 2 цієї тендерної 

документації. У разі участі об’єднання учасників підтвердження 

відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з 

урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника 

такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації. 

6 Підстави для відмови в 

участі у процедурі 

закупівлі 

Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі встановлені 

статтею 17 Закону та зазначені в цій же статті. 
Для учасників: 

Інформація про відсутність підстав, визначених у статті 17 Закону, 

надається згідно з додатком 3 до тендерної документації. 
Учасник процедури закупівлі в електронній системі закупівель під 

час подання тендерної пропозиції підтверджує відсутність підстав, 

передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною 
другою статті 17 Закону. 

Для переможця(ів): 

Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує десяти 

днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель 
повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен 

надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в 

електронній системі закупівель, що підтверджують відсутність 
підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6, 8, 12 і 13 частини першої та 

частиною другою статті 17 Закону згідно додатку 7 цієї 

документації.  
Для об’єднань учасників: 

У разі участі об’єднання учасників підтвердження відсутності 

підстав, визначених у статті 17 Закону здійснюється щодо кожного 

такого учасника. 
Замовник не вимагає документального підтвердження публічної 

інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із 

Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або 
міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є 

вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній 

системі закупівель. 

Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у 
процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію 

учасника в разі, якщо учасник процедури закупівлі не виконав свої 

зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим 
самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і 

було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування 

збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання 
такого договору. 

Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, 

зазначених у частині другій статті 17 Закону, може надати 

підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, 
незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у 

процедурі закупівлі. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) 

повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити 
відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо 

замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику не може 

бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі. 

7 Інформація про необхідні 

технічні, якісні та 

кількісні характеристики 

предмета закупівлі, у 

тому числі відповідна 

Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних 
пропозицій інформацію та документи, які підтверджують 

відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, 

кількісним та іншим характеристикам та вимогам до предмета 
закупівлі, установленим замовником (згідно з додатками 4 та 5 до 



технічна специфікація (у 

разі потреби - плани, 

креслення, малюнки чи 

опис предмета закупівлі) 

тендерної документації). 

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі та технічні 
специфікації до предмета закупівлі визначені замовником з 

урахуванням вимог, визначених частиною четвертою статті 5 

Закону.  
Вимоги до предмета закупівлі (технічні, якісні та кількісні 

характеристики) згідно з пунктом третім частиною другою статті 22 

Закону зазначено в Додатку 4 до цієї тендерної документації. 

8 Інформація про 

маркування, протоколи 

випробувань або 

сертифікати, що 

підтверджують 

відповідність предмета 

закупівлі встановленим 

замовником вимогам (у 

разі потреби) 

Згідно з додатком 5 до тендерної документації. 

9 Унесення змін або 

відкликання тендерної 

пропозиції учасником 

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, якщо вони отримані електронною системою 

закупівель до закінчення строку подання пропозицій. 

IV. Подання, розкриття, розгляд та оцінка тендерної пропозиції 

1 Кінцевий строк подання 

тендерних пропозицій 
По 31-08-2021, 00:00 

Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру 
отриманих тендерних пропозицій, у якому відображається 

інформація про надані тендерні пропозиції, а саме: 

1) унікальний номер оголошення про проведення конкурентної 
процедури закупівлі, присвоєний електронною системою 

закупівель; 

2) найменування та ідентифікаційний код учасника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань; 

3) дата та час подання тендерної пропозиції. 

Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання 
або ціна яких перевищує очікувану вартість предмета закупівлі не 

приймаються електронною системою закупівель 

2 Дата і час розкриття 

тендерної пропозиції 

Дата і час розкриття тендерних пропозицій, крім випадку, 

встановленого пунктом 10 частини першої статті 21 Закону, та дата і 

час проведення електронного аукціону визначаються електронною 

системою закупівель автоматично в день оприлюднення 

замовником оголошення про проведення відкритих торгів в 

електронній системі закупівель. 

V. Оцінка тендерної пропозиції 

1 Перелік критеріїв та 

методика оцінки 

тендерної пропозиції із 

зазначенням питомої 

ваги критерію 

Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично 

електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики 

оцінки, зазначених у цій тендерній документації шляхом 

застосування електронного аукціону. 
Дата і час проведення електронного аукціону визначаються 

електронною системою закупівель автоматично. 

У разі якщо оголошення про проведення процедури закупівлі 



оприлюднено відповідно до норм частини третьої статті 10 Закону, 

проводиться оцінка лише тих тендерних пропозицій, що не були 
відхилені згідно з Законом. 

Єдиним критерієм оцінки даної процедури відкритих торгів є  ціна. 

Після оцінки тендерних пропозицій замовник розглядає на 
відповідність вимогам тендерної документації тендерну 

пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною. 

Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки 
визначена найбільш економічно вигідною, не повинен 

перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш 

економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути 

аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі 
продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в 

електронній системі закупівель протягом одного дня з дня 

прийняття відповідного рішення. 
У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки 

визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає 

наступну тендерну пропозицію у списку пропозицій, розташованих 
за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, у порядку та 

строки, визначені цією статтею. 

Якщо оголошення про проведення процедури закупівлі 

оприлюднено відповідно до частини третьої статті 10 Закону, 
замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність вимогам 

тендерної документації до проведення оцінки тендерних пропозицій 

у строк, що не перевищує 20 робочих днів. 
За результатами розгляду замовником в електронній системі 

закупівель відповідно до статті 10 Закону складається та 

оприлюднюється протокол розгляду всіх тендерних пропозицій. 

Після оприлюднення замовником протоколу розгляду тендерних 
пропозицій електронною системою закупівель автоматично 

розсилаються повідомлення всім учасникам тендеру та 

оприлюднюється перелік учасників, тендерні пропозиції яких не 
відхилені згідно з Законом. Дата і час проведення електронного 

аукціону визначаються електронною системою автоматично, але не 

раніше ніж через п’ять днів після оприлюднення протоколу 
розгляду тендерних пропозицій. 

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з 

питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної 

пропозиції. 
За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник 

визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про 

намір укласти договір про закупівлю згідно з Законом. 
У разі якщо учасник стає переможцем декількох або всіх лотів, 

замовник може укласти один договір про закупівлю з переможцем, 

об’єднавши лоти. 

Учасник визначає ціну предмету закупівлі, який він пропонує 
надати за Договором з урахуванням усіх податків, зборів та 

обов’язкових платежів, які сплачує (або має сплатити) учасник 

згідно обраної системи оподаткування, а також з урахуванням усіх 
своїх витрат. 

2 Обґрунтування 

аномально низької 

тендерної пропозиції 

Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну 

пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом 
одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно 

вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі 

щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг 

пропозиції. 
Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, 

у разі якщо учасник не надасть належного обґрунтування вказаної у 

ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну 



пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування протягом 

строку, визначеного цим пунктом. 
Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може 

містити інформацію про: 

1) досягнення економії завдяки застосованому технологічному 
процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології 

будівництва; 

2) сприятливі умови, за яких учасник може поставити товари, 
надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальна цінова 

пропозиція (знижка) учасника; 

3) отримання учасником державної допомоги згідно із 

законодавством. 

3 Порядок підтвердження 

інформації 

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, 

наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, 

установ, організацій відповідно до їх компетенції. 
У разі отримання достовірної інформації про невідповідність 

переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, 

підставам, установленим частиною першою статті 17 Закону, або 

факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної 
інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури 

закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника. 

4 Виправлення 

невідповідностей в 

інформації та/або 

документах 

Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в 
інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній 

пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних 

пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему 

закупівель уточнених або нових документів в електронній системі 
закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в 

електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про 

усунення таких невідповідностей. 
Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням 

виправлення або не виправлення учасниками виявлених 

невідповідностей. 
Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника 

виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані 

учасником у тендерній пропозиції та/або подання яких вимагалось 

тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути 
меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду 

тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких 

невідповідностей в електронній системі закупівель. 
Замовник розміщує повідомлення з вимогою про усунення 

невідповідностей в інформації та/або документах: 

1) що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі 
кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону згідно з 

додатком 2 до тендерної документації; 

2) на підтвердження права підпису тендерної пропозиції та/або 

договору про закупівлю згідно з додатком 5 до тендерної 
документації. 

Повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей буде 

містити таку інформацію: 
1) перелік виявлених невідповідностей; 

2) посилання на вимогу (вимоги) тендерної документації, щодо якої 

(яких) виявлені невідповідності; 

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

Замовник не може розміщувати щодо одного й того ж учасника 

процедури закупівлі більш ніж один раз повідомлення з вимогою 
про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що 

подані учасником у тендерній пропозиції, крім випадків, пов’язаних 

з виконанням рішення органу оскарження. 



5 Інша інформація та опис 

та приклади формальних 

(несуттєвих) помилок. 

Витрати пов’язані з підготовкою та поданням тендерної пропозиції 

учасник несе самостійно. Формальними (несуттєвими) вважаються 
помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не 

впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки 

та описки. 
Наприклад: орфографічні помилки та технічні описки в словах та 

словосполученнях, що зазначені в документах, які надані 

учасником; зазначення назви документу, необхідність у наданні 
якого передбачена цією документацією, у спосіб що відрізняється 

від вказаного в цій документації, та який підготований 

безпосередньо учасником, у разі якщо такий документ за своїм 

змістом відповідає вимогам цієї документації, відсутність 
визначеної замовником інформації (її окремих фрагментів) у змісті 

певного документу, подання якого вимагається згідно тендерної 

документації, та за умови наявності такої інформації в повному 
об’ємі у змісті іншого документу, наданого у складі тендерної 

пропозиції, тощо. 

6 Відхилення тендерних 

пропозицій 

Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням 

аргументації в електронній системі закупівель у разі, якщо: 
1) учасник процедури закупівлі: 

 не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, 

установленим цією тендерною документацією та/або наявні 
підстави, встановлені частиною першою статті 17 Закону; 

 не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 

22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства; 
зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є 

суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, яку 

замовником виявлено згідно умовами цієї тендерної документації; 

не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення 
вимагалося замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції 

не відповідає умовам, що визначені замовником у цій тендерній 

документації до такого забезпечення тендерної пропозиції; 
не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних 

пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що 

подані ним у своїй тендерній пропозиції, протягом 24 годин з 

моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель 
повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; 

не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної 

пропозиції протягом строку, визначеного в тендерній документації; 
визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена 

як конфіденційна відповідно до вимог частини другої статті 28 

Закону; 
2) тендерна пропозиція учасника: 

не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам 

щодо предмета закупівлі тендерної документації; 

викладена іншою мовою (мовами), аніж мова (мови), що 
вимагається тендерною документацією; 

є такою, строк дії якої закінчився; 

3) переможець процедури закупівлі: 
відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до 

вимог тендерної документації або укладення договору про 

закупівлю; 
не надав у спосіб, зазначений в цій тендерній документації, 

документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених 

статтею 17 Закону; 

не надав копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі 
їх наявності) відповідно до частини другої статті 41 Закону; 

не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо 

таке забезпечення вимагалося замовником. 



Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі 

підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні норми 
Закону та умови тендерної документації, яким така тендерна 

пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому 

саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дня 
ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі 

закупівель та автоматично надсилається учаснику/переможцю 

процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через 
електронну систему закупівель. 

У разі якщо учасник, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає 

недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні та протоколі 

розгляду тендерних пропозицій, такий учасник може звернутися до 
замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини 

невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, 

зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності 
кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому 

відповідь з такою інформацією не пізніш як через п’ять днів з дня 

надходження такого звернення через електронну систему 
закупівель. 

VI. Результати торгів та укладання договору про закупівлю 

1 Відміна тендеру чи 

визнання тендеру таким, 

що не відбувся 

Замовник відміняє тендер у разі: 
1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи 

послуг; 

2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені 
порушення законодавства у сфері публічних закупівель, з описом 

таких порушень, які неможливо усунути. 

2. Тендер автоматично відміняється електронною системою 
закупівель у разі: 

1) подання для участі: 

у відкритих торгах - менше двох тендерних пропозицій; 

у конкурентному діалозі - менше трьох тендерних пропозицій; 
у відкритих торгах для укладення рамкових угод - менше трьох 

тендерних пропозицій; 

у кваліфікаційному відборі першого етапу торгів з обмеженою 
участю - менше чотирьох пропозицій; 

2) допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій у 

процедурі відкритих торгів, у разі якщо оголошення про проведення 

відкритих торгів оприлюднено відповідно до частини третьої статті 
10 Закону, а в разі застосування конкурентного діалогу, другого 

етапу торгів із обмеженою участю або здійснення закупівлі за 

рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох тендерних 
пропозицій; 

3) відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з Законом. 

Тендер може бути відмінено частково (за лотом). 
Замовник має право визнати тендер таким, що не відбувся, у разі: 

1) якщо здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії 

непереборної сили; 

2) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи 
послуг. 

Замовник має право визнати тендер таким, що не відбувся частково 

(за лотом). 
У разі відміни тендеру замовником або визнання тендеру таким, що 

не відбувся, замовник протягом одного робочого дня з дня 

прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі 
закупівель підстави прийняття рішення. 

У разі відміни тендеру з підстав, визначених частиною другою 

статті 32 Закону, електронною системою закупівель автоматично 

оприлюднюється інформація про відміну тендеру 



2 Строк укладання 

договору  

З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника 

договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 
днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель 

повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. 

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який 
визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії 

його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття 

рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до 
вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця 

процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк 

для укладання договору може бути продовжений до 60 днів.  

У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в 
електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти 

договір про закупівлю перебіг строку для укладання договору про 

закупівлю призупиняється. 

3 Проект договору про 

закупівлю з обов’язковим 

зазначенням порядку 

змін його умов 

Проект договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням 

порядку змін його умов наведений у додатку 7 цієї тендерної 
документації.  

Зазначені в цьому додатку до тендерної документації умови 

договору не є остаточними і вичерпними, і можуть бути доповнені і 
скориговані під час укладання договору з учасником-переможцем в 

залежності від специфіки предмету, характеру, інших умов 

конкретного договору. Замовник залишає за собою право змінювати 

основні вимоги до договору у випадку зміни діючого цивільного, 
господарського законодавства і законодавства щодо публічних 

закупівель 

4 Істотні умови, що 

обов’язково 

включаються до договору 

про закупівлю 

Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про 
закупівлю викладено в проекті договору, який наведений у додатку 

7 цієї тендерної документації. 

Зазначені в цьому додатку до тендерної документації умови 

договору не є остаточними і вичерпними, і можуть бути доповнені і 
скориговані під час укладання договору з учасником-переможцем в 

залежності від специфіки предмету, характеру, інших умов 

конкретного договору. Замовник залишає за собою право змінювати 
основні вимоги до договору у випадку зміни діючого цивільного, 

господарського законодавства і законодавства щодо публічних 

закупівель.  

5 Дії замовника при відмові 

переможця торгів 

підписати договір про 

закупівлю 

У разі відмови переможця процедури закупівлі від підписання 

договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної 

документації, не укладення договору про закупівлю з вини учасника 

або ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений 

цією тендерною документацією, або ненадання переможцем 

процедури закупівлі документів, що підтверджують відсутність 

підстав, установлених статтею 17 цього Закону, замовник відхиляє 

тендерну пропозицію такого учасника, визначає переможця 

процедури закупівлі серед тих учасників, строк дії тендерної 

пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти 

договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених цією 

тендерною документацією. 

6 Розмір, вид, строк та 

умови надання, 

повернення та 

неповернення 

забезпечення виконання 

НЕ ВИМАГАЄТЬСЯ 



договору про закупівлю 

Примітки: 

У разі наявності в даній тендерній документації посилання на конкретні марку чи виробника або на 

конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на 
торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, після такого 

посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент». 

 
 

Додаток 1 

до тендерної документації 

 

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ 
ДК 021:2015: 18110000-3: Формений одяг  

(Засоби індивідуального захисту працівників для протиепізоотичних заходів та участі у 

Міжнародному епізоотичному бюро) 
 

Уважно вивчивши тендерну документацію, подаємо свою цінову пропозицію за предметом закупівлі 

згідно з вимогами Замовника: 

№  

з/п 

Найменування товару 

(ОБОВ’ЯЗКОВО зазначається  

виробник, марка, модель та 

країна походження 

запропонованого товару) 

Одиниця 

виміру 

Кількість 

одиниць 

 

Ціна за 

одиницю (без 

ПДВ), грн. 

Сума (без 

ПДВ), грн.   

1. 
 

 
 00 000,00 00 000,00 

2. 
 

 
 00 000,00 00 000,00 

3. 
 

 
 00 000,00 00 000,00 

4. 
 

 
 00 000,00 00 000,00 

5. 
 

 
 00 000,00 00 000,00 

Загальна сума (без ПДВ), грн.: 00 000,00 

ПДВ  00 %, грн.: 00 000,00 

Загальна сума (з ПДВ), грн.: 00 000,00 

 

 Цим підтверджуємо згоду з умовами тендерної документації та згодні дотримуватися умов 
цієї тендерної пропозиції протягом 90 днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. 

 

            Якщо Замовником буде прийнято рішення про намір укласти договір про закупівлю беремо на 

себе зобов’язання: 
             у строк не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття такого рішення здійснити заходи щодо 

укладання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та поданої тендерної 

пропозиції; 



             відповідно до вимог тендерної документації надати Замовнику документи, що підтверджують 
відсутність підстав, визначених частинами першою та другою статті 17 Закону, протягом 10 днів з 

дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір. 

           Цим погоджуємось, що у разі укладання з договору про закупівлю, оплата предмету закупівлі 

здійснюватиметься Замовником виключно у разі виникнення бюджетних зобов’язань та в межах 
відповідних бюджетних асигнувань на зазначені цілі Замовника.  

           Цим листом гарантуємо, що товар є новим, зобов’язуємось надавати товари в повному обсязі, а 
також застосовувати заходи із захисту довкілля під час їх надання. 

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

умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в тендерній документації. 

________________________________   ________________________   __________________ 

                   (Посада)                                        (Підпис)                 (ПІБ) 

                                                  М.П. (у разі використання) 

* Учасником в тендерній пропозицій та під час проведення аукціону зазначається ціна з урахуванням ставки 

відповідного податку, платником якого є учасник на період дії тендерної пропозиції. Ціна, запропонована 

Учасником за результатами аукціону, є остаточною та не підлягає коригуванню в бік збільшення під час 

укладання договору (в тому числі – на ставку відповідного податку, платником якого є учасник). 

У разі, якщо учасник є платником податку за нульовою ставкою (або операції, пов’язані з наданням предмету 

закупівлі,  підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою/звільнені від оподаткування) зазначається ціна з 

приміткою «без ПДВ».  

 

 

 

 

Додаток 2 

до тендерної документації 

 

Інформація та документи, що підтверджують відповідність учасника 

кваліфікаційним критеріям 

 

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

інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям* 

 

Кваліфікаційний 

критерій* 

Перелік документів, що підтверджують інформацію про 

відповідність учасників таким критеріям 



1. Наявність фінансової 

спроможності, яка 

підтверджується 

фінансовою звітністю. 

 

 

 

Довідка в довільній формі про фінансову платоспроможність із 

додаванням завірених копій фінансової звітності за останній звітний 
період (2020рік), а саме: 

- копія балансу (форма №1); 

- копія звіту про фінансові результати (форма №2); 

- копія звіту про рух грошових коштів. 

 

 

 

Примітки: 

1. Вимога щодо наявності відбитків печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність 

без печатки згідно з чинним законодавством. 

2. 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. 

3.          У разі необхідності замовник має право: 

- звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, 

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

інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв статті 16 Закону та іншим 

вимогам ТД, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у 

пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури 

закупівлі, замовник відхиляє пропозицію такого учасника. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Додаток 3 

 до тендерної документації 

 

 

Інформація про відсутність підстав, визначених у статті 17 Закону 

Інформація про відсутність підстав, визначених у статті 17 Закону надається учасником у складі 

пропозиції за наступною формою (лист-гарантія):* 

 

 

Голові тендерного комітету 

  Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області 
_____________ 

Лист-гарантія 

про відсутність підстав, визначених у статті 17 Закону 

 

             Ми, /найменування Учасника/ (далі - Учасник), в особі /Уповноважена особа учасника 

/підтверджуємо, що Замовник не має підстав для відмови нам в участі у процедурі закупівлі, а саме: 

              Учасник процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на 

здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції".  
              Якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт, яка здійснюється за 

умовами цієї тендерної документації, дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за 

лотом), Учасник гарантує, що має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації 
антикорупційної програми. 

              Якщо, згідно з інформацією, що міститься в електронній системі закупівель та яка 

сформована у порядку взаємодії електронної системи закупівель з інформаційними системами 
Державної фіскальної служби України щодо обміну інформацією про відсутність або наявність 

заборгованості (податкового боргу) зі сплати податків, зборів, платежів, контроль за якими покладено 

на органи Державної фіскальної служби України, в Учасника є заборгованість із сплати податків і 

зборів (обов’язкових платежів),Учасник може надати у складі тендерної пропозиції документальне 
підтвердження здійснення заходів щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку 

та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації Учасника. Учасник погоджується, що не 

надання такого документального підтвердження, свідчить про наявність відповідної підстави для 
відмови Учаснику в участі у процедурі закупівлі.  

            Ми, ознайомлені з вимогами ч. 3 ст. 17 Закону і під час подання тендерної пропозиції 

підтвердили відсутність підстав, передбачених пунктами 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною 
другою цієї ж статті в електронній системі закупівель, використовуючи технічні можливості цієї ж 

системи.    

 

________________________ ________________________ ________________________ 

посада уповноваженої особи 

Учасника 

підпис та печатка (за наявності) прізвище, ініціали 

 

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

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

учасників, які входять у склад об’єднання окремо згідно цього додатку. 

 

 



 

 

                                                             Лист-гарантія 
                       про відсутність підстав, визначених у частині 2 статті 17 Закону 
 

              Ми, /найменування Учасника/ (далі - Учасник), в особі /Уповноважена особа учасника / 
підтверджуємо, що Замовник не має підстав для відмови нам в участі у процедурі закупівлі,  

передбачених частиною другою статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме 

підтверджуємо відсутність фактів невиконання своїх зобов’язань за раніше укладеним договором про 
закупівлю з Замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у 

вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання 

такого договору в електронній системі закупівель. 
             Підтверджуємо своє право надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї 

надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі, 

та довести сплату або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих 

збитків*. 
 

________________________ ________________________ ________________________ 

посада уповноваженої особи Учасника підпис та печатка (за наявності) прізвище, ініціали 

 

*У разі наявності відповідної підстави для відмови Учасником надається документальне 

підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, а саме: документи, які підтверджують, 

що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих 

збитків. 

**У разі якщо учасник процедури закупівлі має намір залучити спроможності інших суб’єктів 

господарювання як субпідрядників/співвиконавців для підтвердження відсутності підстав для 

відмови в участі у процедурі закупівлі встановлених статтею 17 Закону, подається лист-гарантія від 

кожного з субпідрядників/співвиконавців, які залучатимуться в обсязі не менше ніж 20 відсотків від 

вартості договору про закупівлю, про відсутність таких підстав.



Додаток 4 

до тендерної документації 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

ДК 021:2015: 18110000-3: Формений одяг  
(Засоби індивідуального захисту працівників для протиепізоотичних заходів та участі у Міжнародному епізоотичному бюро) 

№ 

п/п 
Найменування Товару Одиниці виміру Кількість, од. 

1. 

Халат захисний від інфекційних агентів одноразовий 

(нестерильний) 

Розміри: 
46р.- 4шт.; 

48р.- 6шт.; 

50р.- 21шт.; 
52р.- 21шт.; 

54р.- 40шт.; 

56р.- 30шт.; 

58р.- 12шт.; 
60р.- 4 шт.; 

64р.- 3шт.; 

68р.- 3шт. 

шт. 144 

2. 

Халат багаторазовий білий/синій  

Розміри: 

50р.- 7шт.; 

52р.- 2шт.; 
54р.- 11шт.; 

56р.- 11шт. 
 

 

 

шт. 
31 

3. 

Костюм захисний  багаторазовий робочий  
Розміри: 
44р.- 1шт.; 

46р.- 4шт.; 

48р.- 6шт.; 

50р.- 17шт.; 
52р.- 27шт.; 

54р.- 40шт.; 

56р.- 24шт.; 
58р.- 2шт.; 

 

 

шт. 131 



60р.- 2 шт.; 

62р.- 4шт.; 
64р.- 4шт. 

4. 

Костюм( комплект)  захисний одноразовий нестерильний 
Розміри: 
50р.- 30шт.; 

52р.- 68шт.; 

54р.- 121шт.; 
56р.- 93шт.; 

60р.- 18 шт. 

 

 

шт. 

330 

5. 

Куртка робоча утеплена 

Розміри: 

48р.- 7шт.; 
50р.- 10шт.; 

52р.- 13шт.; 

54р.- 40шт.; 
56р.- 20шт.; 

58р.- 3шт.; 

60р.- 3 шт.; 
64р.- 4шт. 

 

 

 

 

шт. 100 

*У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічні вимоги 

містять вираз (або еквівалент). При цьому, запропонований учасником еквівалент товару за своїми технічними характеристиками повинен бути не гіршим ніж 

встановлено згідно з умовами цієї тендерної документації.  

 

 

1. В пропозиції ціни вказуються за кожну одиницю товару, що постачається, в суворій послідовності відповідно  технічної частини. 

2. Постачання товару здійснюється транспортом Учасника.  

3. Ціни мають бути зазначені із врахуванням транспортних витрат. Проведення      навантажувально-развантажувальних робіт забезпечується Учасником 

власними силами. 

4. У разі поставки товару неналежної якості або товару, що не буде відповідати вимогам державних стандартів. Учасник зобов’язується за свій рахунок 

протягом одного календарного дня після отримання повідомлення Замовника усунути недоліки або замінити неякісний товар на товар неналежної якості. 



5. Запропонований учасником товар повинен відповідати наступним вимогам:  

              - товар повинен бути зареєстрованим в Україні в установленому порядку,  

            - товар повинен мати технічні характеристики, що відповідають вимогам Замовника  (для підтвердження учасник закупівлі, у складі тендерної 

пропозиції надає сертифікат якості на кожне найменування, що вимагаються замовником) 

               

№ 

п/п 

позиції 

Найменування та опис технічних характеристик, що вимагаються 

замовником (у цьому стовпчику зазначено найменування та технічні 
характеристики товару(ів), що вимагаються замовником) 

Найменування та опис технічних характеристик 

запропонованого учасником товару(ів)  
(колонка заповнюється учасником із зазначенням характеристик 

запропонованого учасником товару)  

 

1. Халат захисний від інфекційних агентів одноразовий (нестерильний) 
Повинен бути м'яким та легким, з трикотажними манжетами на рукавах 

або петлею для пальців, забезпечує поєднання з іншими типами ЗІЗ. 

Повинен мати довгі рукави та довжину до середини литок.  

Повинен відповідати ДСТУ EN 14126:2008 Одяг захисний. Захист від 

інфекційних агентів. Вимоги до експлуатаційних характеристик і методи 

випробування. 

Щільність не менше 50 г/м2. 

Повинен бути в окремій упаковці. 

 

 

2. Халат багаторазовий білий/синій  

Виробник Україна. 
Халат з коміром прямого крою з вшивним рукавом. З центральною 

застібкою  

Пілочка : 
На пілочках дві нагрудні кишені і дві нижні бічні накладні кишені.  

Пілочка із суцількрійним підбортом на 5 кнопок . 

Спинка пряма суцільнокроєна. 

Рукав вшивний одношовний з манжетами. Застібка на кнопку. 
Комір вшивний. По центру спинки в горловину вставлений вішак  

процентний склад. 

Склад - не менше 60% бавовни. 
 

 

 



3. Костюм захисний багаторазовий робочий  
Складається з напівкомбінезона та куртки. 
Куртка робоча прямого силуету з вшивним рукавом, комір стійка з 

центральною застібкою на замок.  

Пілочка з відрізною кокеткою в яку вставлений клапан та рефлектор. На 

пілочці є 2 нагрудні кишені з клапанами, застібка на липучки. Нижня 
частина пілочки має 2 бокові кишені.  

Планка з нашитими липучками.  

Спинка з відрізною кокеткою та бочками в шов пришивання кокетки 
вставлений  рефлектор. 

Низ закритий поясом (ш 4,5 см), в бічний шов пояса вшитий хлястик 

(дов10см) з липучкою для регулювання. 
Рукав складається з 3-х частин (передня, середня, ліктьова).  По низу 

рукава пришитий манжет(4см). В манжет вшитий хлястик з липучкою для 

регулювання ширини манжета. 

Комір- стійка 
Напівкомбінезон прямого силуету на бретелі. В області колін є кишеня на 

наколінники. Спереду на нагруднику розміщена накладна кишеня з 

клапаном на липучці. Вгорі нагрудника пришиті карабіни. На передній 
частині знаходяться дві бокові кишені.  

На задній частині- 2 накладні кишені і 1 бокова кишеня 

Тканина 60% бавовна, 40% поліамід. 

 

 

4. Костюм ( комплект)  захисний одноразовий нестерильний 
Складається з напівкомбінезона та бахіл. 
Повинен бути м'яким та легким, з трикотажними манжетами на рукавах 

або петлею для пальців, забезпечує поєднання з іншими типами ЗІЗ. 

Повинен бути в окремій упаковці. 

Повинен мати довгі рукави та капюшон, застібка - замок. 
Бахіли за завязку . 

Повинен відповідати ДСТУ EN 14126:2008 Одяг захисний. Захист від 

інфекційних агентів.  
Щільність не менше 60 г/м2. 

 

 



5. Куртка робоча утеплена.  
Виробник – Україна. 
Куртка робоча прямого силуету з вшивним рукавом та вшивним  

капюшоном. 

Застібка центральна на блискавку  . Замок закривається планкою з 

нашитими липучками. 
Пілочка з відрізною кокеткою в яку вставлений клапан з рефлектором. 

Спинка з відрізною кокеткою та бочками. В шов пришивання кокетки 

вставлений рефлектор.  
Капюшон вшивний з козирком на утеплювачі.  

Рукав з трикотажним  манжетом або без. 

Утеплювач - синтепон чи Тінсул-М щільності 300 г/м2. 
Тканина 60% бавовна, 40% поліамід. 

Підкладка 100% поліестер. 

 

 

 

 

  

 

_____________________________ __________________________ _________________________ 

 

 

посада уповноваженої особи Учасника підпис та печатка (за наявності) прізвище, ініціали 

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта 

господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після 

кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».  

   

   

 



 

 

 

Додаток 5 

до тендерної документації 

 

Перелік документів, 

які повинні бути завантажені учасником у складі тендерної пропозиції 

       1. Цінова пропозиція згідно з додатком 1 до тендерної документації. 

       2. Інформація та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним 

критеріям згідно з додатком 2 до тендерної документації. 

        3.  Інформація про відсутність підстав, визначених у статті 17 Закону надається шляхом: 
- заповнення окремих електронних полів в електронній системі закупівель (додатку 3 до тендерної 

документації) та оголошення (електронна тендерна документація); 

- надання довідки про відсутність підстав, визначених у частині 2 статті 17 Закону у довільній формі 
або за зразком згідно додатку 3 до тендерної документації або документів для доведення своєї 

надійності, а саме: документи, які підтверджують, що учасник сплатив або зобов’язався сплатити 

відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. 
       4. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а 

саме: заповнена технічна специфікація (додаток 4 до тендерної документації). 

       5. Відомості щодо сплати податків та зборів ( у разі наявності) 

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 статті законодавства 

України про те, що відповідно до законодавства України не передбачено наявність у нього 

зазначених свідоцтв. 
        6. Документи, що підтверджують повноваження щодо підпису документів тендерної 

пропозиції: 

- для посадової особи або представника учасника процедури закупівлі: протокол засновників та/або 
наказ про призначення (у разі підписання керівником); довіреність, доручення (у разі підписання 

іншою уповноваженою особою Учасника); або інший документ, що підтверджує повноваження 

посадової особи учасника на підписання документів; 
- для фізичної особи, у тому числі фізичної особи-підприємця: не вимагається. 

        7. Відомості про учасника згідно з додатком 6 до тендерної документації.  

         8. Гарантійний лист учасника в довільній формі, що у разі його перемоги в торгах  разом з 

Товаром, що поставляється, будуть надаватися документи (або належним чином завірені їх копії), 
які підтверджують якість Товару, зокрема, декларація (сертифікат) відповідності або протокол 

випробування або технічний паспорт виданий виробником Товару. 

З метою дотримання вимог Закону України "Про санкції", нормативно-правових та розпорядчих 
документів, прийнятих на його виконання, у разі іноземного походження товару, який 

переміщувався через митний кордон України, разом з Товаром переможець надає Замовнику копію 

митної декларації, декларантом якої є переможець. 
             У разі, якщо переможець придбав товар іноземного походження на території України в 

іншої особи, переможець надає копію договору про закупівлю такого товару в іншої особи, копію 

видаткової накладної на цей товар, виданої такою особою, та копію митної декларації, декларантом 

якої є відповідна особа. 
            9. Документ про створення об’єднання учасників, якщо пропозиція подається об’єднанням 

учасників. 

           10. Лист – згода,  в довільній формі,  на обробку, використання, поширення та доступ до 
персональних даних(за рекомендованою нижче формою). 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

                                                                                            Голові тендерного комітету 

                                                                                                 Головного управління 

Держпродспоживслужби в Тернопільській області 
_____________ 

 

                                 

 

                                                                         Лист-згода 

               Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. №2297 –

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

державну реєстрацію, свідоцтво платника податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, 

електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна 

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

процедурі відкритих торгів, цивільно-правових та господарських відносин. 

 

Дата_________                                                     ___________/ ___________/     

                                                      /Підпис/                 / ПІБ/ 

 

 

          11. Підтвердження відповідності пропозиції Учасника необхідним технічним, якісним та 

кількісним характеристикам предмета закупівлі, у тому числі відповідній технічній специфікації (у 

разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) у вигляді листа-гарантії  

наступного змісту: «Ми, зазначити найменування Учасника підтверджуємо відповідність своєї 

пропозиції технічним, якісним, кількісним характеристикам до предмета закупівлі, технічній 

специфікації та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в  тендерній документації, в т.ч. 

Додатку 4 тендерної документації, а також підтверджуємо можливість поставити товар, у 

відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації ». 

         12. Достовірна інформація у вигляді довідки довільної форми в якій зазначити дані про 

наявність чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської 

діяльності якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено 

законом. 

 

 

*  якщо учасник не надає в тендерній пропозиції відповідний документ, він повинен надати лист - 

пояснення з цього приводу. 

 



 

 

 

 

 

Додаток 6 

 до тендерної документації 

 

Відомості про учасника 

 

1. Повна назва учасника: _________________________________________________________ 

2. Юридична адреса: _____________________________________________________________ 

3. Поштова адреса: ______________________________________________________________ 

4. Банківські реквізити обслуговуючого банку: ______________________________________ 

5. Код ЄДРПОУ: ________________________________________________________________ 

6. Індивідуальний податковий номер: ______________________________________________ 

7. Статус платника податку: ______________________________________________________ 

8. Контактний номер телефону (телефаксу):_________________________________________ 

9. Е-mail: ______________________________________________________________________ 

10. Відомості про керівника (посада, ПІБ, тел.): ______________________________________ 

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

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

_______________________________________________________________________________ 

 

________________________ ________________________ ________________________ 

посада уповноваженої особи 

Учасника 

підпис та печатка (за наявності) прізвище, ініціали 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Додаток 7 

 до тендерної документації 

 

Договір  

поставки товару 
 

м. Тернопіль                                                                                      __ __________ 2021 року 

 

 

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області, в особі 
начальника Рогальського Ігоря Олеговича, який діє на підставі Положення про Головне 

управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області, затвердженого наказом 

Держпродспоживслужби від 24 лютого 2020 року № 163, надалі – Замовник, з однієї сторони та 
____________________________________________________________, іменоване надалі – 

Постачальник, в особі ______________________________________, який (а) діє на підставі 

_____________, з другої сторони, надалі разом іменовані – Сторони, а кожна окремо – Сторона, 
уклали цей Договір про наступне: 

 

1. Предмет договору 

 
1.1 Постачальник зобов’язується в строк визначений цим Договором поставити та передати 

Замовнику у власність, а Замовник – прийняти та оплатити товар, що віднесений  до предмету 

закупівлі ДК 021:2015: 18110000-3: Формений одяг (Засоби індивідуального захисту 

працівників для протиепізоотичних заходів та участі у Міжнародному епізоотичному бюро), 

надалі – Товар.  

1.2. Обсяги закупівлі Товару за Договором можуть бути зменшені залежно від реального 

фінансування видатків Замовника, або з інших причин.  

 

 

2. Якість товару 

 

2.1. Постачальник повинен поставити Замовнику товар, якість якого відповідає умовам, 

встановленим чинним законодавством України до цієї категорії товарів, якість якого відповідає 
вимогам Замовника, зазначеним у Додатку 1 (специфікації) до Договору та погоджена 

Постачальником. 

2.2. Постачальник гарантує якість товару упродовж терміну встановленого виробником і 

зазначеного на упаковці товару.  
2.3. Якщо упродовж гарантійного терміну придатності виявиться, що товар не відповідає 

умовам цього Договору, Постачальник замінює товар на якісний. 

2.4. Постачальник зобов'язаний замінити дефектний товар на протязі 5 календарних днів. Всі 
витрати, пов'язані із заміною товару неналежної якості несе Постачальник. 

2.5. Замовник має право відмовитися від прийняття Товару, який не відповідає за якістю 

умовам Договору. 
 

3. Ціна договору 

 

3.1. Сума договору становить __________ грн. (________ грн. ______ коп.), в тому числі ПДВ 
_________ грн. (___________ грн. ______ коп.).  

3.2. Сума визначена у Договорі може бути зменшена за взаємною згодою Сторін 

 



 

 

 

 

 
 

 

4. Порядок здійснення оплати 

 
4.1. Оплата Замовником здійснюється з дати отримання товару, а у разі відсутності коштів на 

рахунках Замовника – з моменту їх надходження. У разі затримки бюджетного фінансування 

розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 5 банківських днів з дати отримання 
Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.  

4.2. Оплата проводиться на поточний рахунок Постачальника шляхом безготівкових 

розрахунків. 
4.3. Оплата за поставлений товар повинна провадитись виключно у національній грошовій 

одиниці України (гривні). 

4.4. Замовник здійснює прийом товару в асортименті і за цінами відповідно до Додатку 1 

(специфікації), що діють на момент поставки товару. 
4.5. Замовник здійснює оплату на підставі первинних документів (накладна). 

4.6. Документи, що надаються до оплати, мають відповідати діючим нормативно - правовим 

актам. 

 

5. Поставка Товару 

 

5.1. Строк поставки товару до 10-ти календарних днів з моменту  підписання договору. У 

разі затримки поставки товару, або поставки в неповному обсязі, заявленому Замовником, 

Постачальник сплачує неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми 
непоставленого товару за кожний день затримки. Постачальник зобов'язаний здійснити заміну 

неякісних товарів протягом 5 днів з дня подання Замовником претензії. 

5.2. Датою виконання Постачальником зобов’язань щодо поставки Товару вважається 
дата його надходження у кількості та якості, що відповідають вимогам цього Договору про 

закупівлю на склад Замовника. 

   5.3. Передача, відвантаження Товару здійснюється силами, засобами, транспортом 

Постачальника за рахунок Постачальника.  

 

 

6. Права та обов’язки сторін 

 

6.1. Замовник зобов'язаний:  

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений товар; 

6.1.2. Приймати поставлені товар згідно з актом приймання – передачі/ накладної; 
6.2. Замовник має право: 

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, 

письмово повідомивши його про це у термін 10 (десять) робочих днів до дати розірвання Договору.  
6.2.2. Контролювати поставку  товару у строки, встановлені цим Договором;  

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товару та загальну вартість цього Договору залежно від 

реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього 
Договору, попередивши про це Постачальника протягом 14 календарних днів; 

6.2.4. Повернути накладну Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного 

оформлення документів (відсутність підписів тощо); 

6.3. Постачальник зобов'язаний: 
6.3.1. Забезпечити  поставку товару у строки, встановлені цим Договором; 

6.3.2. Забезпечити поставку товару, якість якого відповідає умовам, встановленим розділом 2 

цього Договору; 
6.4. Постачальник має право: 

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар; 

6.4.2. На дострокову поставку товару   за письмовим погодженням Замовника;  



 

 

 

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Постачальник  має право достроково 

розірвати цей Договір, письмово повідомивши про це Замовника у строк 10 (десяти) робочих днів до 
дати розірвання Договору. 

 

7. Відповідальність Сторін 

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

Договором та (або) чинним законодавством України.  

7.1.1. Порушення Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з 
порушенням умов, визначених змістом цього Договору.  

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

(умисно чи з необережності).    
7.2. Постачальник несе відповідальність за якість товару. За порушення умов цього Договору 

щодо якості товару Постачальник сплачує штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісного 

товару, поставленого Покупцеві. 

7.3. За порушення строків виконання зобов’язання Постачальник сплачує пеню у розмірі 0,1 
відсотка вартості товару, з якого допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а 

за прострочення понад тридцяти днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної 

вартості. 
7.4. У випадку невиконання або несвоєчасного виконання Постачальником щодо усунення 

дефектів неякісного Товару або його заміни на якісний протягом терміну, встановленого договором, 

останній сплачує Покупцеві штраф у розмірі 10% від вартості Договору. 
7.5. У випадку порушення строків оплати визначеного в Договорі,  Покупець сплачує пеню в 

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

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

7.6. Виплата неустойки (штрафних санкцій, пені, тощо) не звільняє сторони від виконання 
своїх зобов’язань, згідно умов даного договору  та/або усунення порушень. 

         7.7. У разі систематичних (2 рази і більше) порушеннях Постачальником умов договору 

Покупець  має право в односторонньому порядку розірвати договір без нарахування і виплати 
втраченої вигоди, письмово повідомивши про це Постачальника. 

 

8. Обставини непереборної сили 

 
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання 

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

час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, 
масові заворушення, війна тощо). 

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин 

непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 (десяти) днів з моменту їх виникнення 
повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. 

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, 

які видаються Торгівельною Промисловою Палатою. 

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, 
кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. 

 

 

 

 

 

9. Вирішення спорів 

 

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх 

шляхом взаємних переговорів та консультацій. 
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому 

порядку. 

9.3. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть 
відповідальність згідно з чинним законодавством України. 



 

 

 

 

10. Термін дії договору  

 

10.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2021 
року.  

    10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову 

юридичну силу. Усі додатки до даного Договору  є його невід’ємною частиною 

    10.3. Договір може бути достроково розірваний: 
- за згодою сторін; 

- за рішенням Господарського суду  

- за рішенням Покупця у випадку відмови Постачальника від виконання Договору.  
   10.4. Покупець має право відмовитись від Договору у випадку виявлення постачання 

Постачальником товару  неналежної якості. 

. 

 

11. Інші умови 

          Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до 

виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених ст. 41 Закону 

України «Про публічні закупівлі», а саме: 
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; 

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

товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе 
до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з 

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

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

пального, газу та електричної енергії; 
3) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до 

збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо 
передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених 

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

затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, 

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

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

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або 
зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з 

оподаткування; 

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу 
споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, 

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

разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни; 

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

 Дія договору про закупівлю може бути продовжена, шляхом укладення додаткової угоди, на 
строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного 

року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, 

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

У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, 

передбачених частиною 5 ст. 41 Закону, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про 

внесення змін до договору про закупівлю. 



 

 

 

Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим 

складанням додаткової угоди. Зміни та доповнення до цього Договору мають юридичну силу за 
умов, якщо вони оформлені письмово і підписані уповноваженими представниками Сторін, завірені 

печатками, а у разі їх відсутності власним підписом  

Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну у випадку ухвалення рішення про 

ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї із Сторін у термін не пізніше 3-х календарних днів 

із дати прийняття такого рішення. У ті ж терміни Сторони сповіщають одна одну про зміну 
поштової, юридичної адреси або банківських реквізитів. 

Взаємовідносини Сторін, не передбачені Договором, регулюються чинним законодавством 

України. 

Договір складено в 2-х примірниках по одному кожній Стороні, які мають однакову 

юридичну силу. 

Замовник не є платником податку на прибуток та не є платником ПДВ, 
Постачальник______________. 

 

12. 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          
 

                      

Начальник____________ Рогальський І. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Постачальник: 
 

 



 

 

 

Додаток 1 до Договору                                                                                                        

 
від  «____» _______ 2021 р. № ___ 

 

СПЕЦИФІКАЦІЯ ТОВАРУ 

 

№  

з/п 
Найменування товару 

Одиниця 

виміру 

Кількість 

одиниць 

 

Ціна за 

одиницю (без 

ПДВ), грн. 

Сума (без 

ПДВ), грн.   

1. 
 

 
 00 000,00 00 000,00 

2. 
 

 
 00 000,00 00 000,00 

3. 
 

 
 00 000,00 00 000,00 

4. 
 

 
 00 000,00 00 000,00 

5. 
 

 
 00 000,00 00 000,00 

Загальна сума (без ПДВ), грн.: 00 000,00 

ПДВ  00 %, грн.: 00 000,00 

Загальна сума (з ПДВ), грн.: 00 000,00 

Загальна вартість товару складає 00 000 (сума прописом) гривень 00 копійок, в тому 

числі ПДВ 00% - 00 000 (сума прописом) гривень 00 копійок або без ПДВ. 

  

                                                                                                                                                         

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      
 

                     

           Начальник____________ Рогальський І. 

 

 

 

 

 

 

 

Постачальник: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Додаток 8 

до тендерної документації 

 

Перелік документів для переможця процедури закупівель, що надаються для підтвердження 

відсутності підстав визначених статтею 17 Закону, а також документи що надаються для 

укладання договору* 

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

електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, 

повинен надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі 

закупівель: 

1. Документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 5, 6, 12 і 13 

частиною першою та частиною другою 17 статті, а саме: 

 

1. Документ, що підтверджує відсутність підстав, визначених пунктами 5 або 6 та 12 частини 

першої статті 17 Закону (довідка про відсутність не знятої чи непогашеної у встановленому 

законом порядку судимості за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів 

(зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів)) судимість з якої не знято або не 

погашено у встановленому законом порядку, та за вчинення правопорушення, пов’язаного з 

використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми), за визначеною 

законодавством формою, виданий уповноваженим на це органом (далі - Довідка).  

Довідка повинна бути видана не більше шестидесятиденної давнини відносно дати подання 

документа. 

Довідку можна швидко отримати онлайн скориставшись сервісом МВС України: 

https://dpvs.hsc.gov.ua.  

2. Якщо, згідно з інформацією, що міститься в електронній системі закупівель та яка сформована у 

порядку взаємодії електронної системи закупівель з інформаційними системами Державної 

фіскальної служби України щодо обміну інформацією про відсутність або наявність 

заборгованості (податкового боргу) зі сплати податків, зборів, платежів, контроль за якими 

покладено на органи Державної фіскальної служби України, в переможця процедури закупівлі є 

заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), переможець процедури 

закупівлі може надати документальне підтвердження здійснення заходів щодо розстрочення і 

відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни 

реєстрації Учасника. Не надання такого документального підтвердження протягом 

встановленого строку, свідчить про наявність відповідної підстав для відмови в участі у 

процедурі закупівлі. 

3. Довідка довільної форми про відсутність фактів не виконання своїх зобов’язань за раніше 

укладеним договором про закупівлю з замовником, що призвело до його дострокового 

розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - 

протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Або документальне 

https://dpvs.hsc.gov.ua/


 

 

 

підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність 

відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі, а саме: документи, які 

підтверджують, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та 

відшкодування завданих збитків. 

 

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

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

учасників, які входять у склад об’єднання окремо. 

 

УВАГА НАГАДУВАННЯ! 

 

Відповідно до ч. 6 ст. 17 Закону переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує десяти 

днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір 

про закупівлю, повинен надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній 

системі закупівель, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6, 8, 12 і 13 

частини першої та частиною другою цієї статті.  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ**: 

 

З урахуванням вимог цієї тендерної документації, переможцю процедури, на виконання вимог ч. 6 

ст. 17 Закону, залишається надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній 

системі закупівель, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 8, і 13 частини 

першої статті 17 Закону. 

 

**Рекомендації не є вимогами тендерної документації. Підставою для відхилення відповідно до 

абз.3 п. 3 ч. 1 ст. 31 Закону буде вважатись не надання у спосіб, зазначений в тендерній 

документації, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону 

відповідно до пункту 1 цього додатку. 

 

 

 

УВАГА! 

Документи які будуть надані до тендерної пропозиції не заявлені в 

тендерній документації до уваги не беруться. 

 



 

 

 

 

1. Цінову (тендерну) пропозицію (за формою), з урахуванням результатів проведеного 

електронного аукціону: 

 

 

Цінова пропозиція 

ДК 021:2015: 18110000-3 Формений одяг (Засоби індивідуального захисту працівників для 

протиепізоотичних заходів та участі у Міжнародному епізоотичному бюро). 

Ми, (назва переможця), надаємо свою пропозицію для підписання договору за результатами 

аукціону на закупівлю______________________________________________ згідно з технічними 

вимогами Замовника торгів. 

      Вивчивши тендерну документацію і технічні вимоги, на виконання зазначеного вище, ми, 
уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги 

Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції, за цінами вказаними у таблиці: 
 

№ 
Найменування 

товару 

ДК  

021:2015 

Од. 

виміру 
Кількість 

Ціна за 

одиницю з 

урахуванням 

________ 

(зазначається 

вид податку та 

його ставка)*, 

 грн.  

Вартість 

товару з 

урахуванням 

________ 

(зазначається 

вид податку та 

його ставка)*, 

 грн. 

1       

2       

3       

4       

5       

 РАЗОМ: (сума всіх позицій) (цифрами та 

прописом у т.ч. зазначається 

сума ПДВ)  

 

1. Ціна включає у себе всі витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, 

страхування та інші витрати, сплату податків і зборів тощо. 

2. Ми зобов’язуємося укласти договір про закупівлю не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття 

рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації. З 

метою забезпечення права оскарження рішень Замовника договір про закупівлю не може бути 



 

 

 

укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу 

повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.  

 

________________________ ________________________ ________________________ 

посада уповноваженої особи 

Учасника 

підпис та печатка (за наявності) прізвище, ініціали 

 

 

У разі надання пропозицій Учасником-неплатником ПДВ або якщо предмет закупівлі не 

обкладається ПДВ, то такі пропозиції надаються без врахування ПДВ, про що Учасник робить 
відповідну позначку 

Переможець може надати цінову пропозицію, що перерахована в бік зменшення від ціни пропозиції 

за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) без зменшення 
обсягів закупівлі.  

 

3. Перелік документів для переможця процедури закупівель, що підтверджують інформацію 

про право підписання договору про закупівлю: 

3.1 Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань, що містить дані про останні реєстраційні дії; 

3.2. Статут підприємства з усіма додатками та змінами (остання редакція). У випадку реєстрації 

статуту чи змін до нього після 01.01.2016 року додатково необхідно надати опис реєстратора з 

відповідним пошуковим кодом результатів надання адміністративної послуги; 

3.3. Протокол/рішення про призначення керівника, наказ про призначення керівника та довіреність 

або доручення (у разі підписання іншою уповноваженою особою Учасника) на вчинення 

правочинів; 

3.4. Витяг/свідоцтво з реєстру платників податку на додану вартість або платників єдиного податку; 

3.5. Паспорт та ідентифікаційний номер підписанта договору (для фізичних осіб-підприємців); 

 

4. Інші документи, що подає переможець: 

***документи мають бути надані учасником-переможцем в електронному вигляді шляхом 

завантаження на веб-порталі Уповноваженого органу («Прозорро») по відповідній  закупівлі,  з 

урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та 

«Про електронні довірчі послуги» з накладенням Кваліфікованого електронного підпису (КЕП). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                          

 

 
 

 

 

 

Додаток 9 

 до тендерної документації 

 

Перелік формальних помилок 

1. Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, 

містить помилку (помилки) у частині: уживання великої літери; уживання розділових знаків та 

відмінювання слів у реченні; використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; 

зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, 

присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір 

укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; застосування правил переносу частини слова з 

рядка в рядок; написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; нумерації сторінок/аркушів (у 

тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих 

сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає 

переліку, зазначеному в документі). 

2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту 

документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі 

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

місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), 

що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її 

спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до 

учасника процедури закупівлі. 

3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі 

тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній 

документації. 

4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою 

учасника процедури закупівлі (у разі її використання). 

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

процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання 

такого документа в тендерній документації. 

6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, 

що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на 

цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис. 

7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, 

що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. 

8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є 

сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 

9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який 

засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить 



 

 

 

підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, 

переклад документа завізований перекладачем тощо). 

10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, 

що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи 

тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після 

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

11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, 

в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є 

правильною. 

12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в 

форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при 

цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.  

 

 


