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Розділ 1. Загальні положення 

1. Терміни, які вживаються в 

документації конкурсних 

торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог 

Закону. Терміни, які використовуються в цій документації 

конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом 

2. Інформація про замовника 

торгів: 

 

- повне найменування: Відділ освіти Золочівської районної державної адміністрації 

Львівської області 

- місцезнаходження: вул. Івасюка, 12,  м. Золочів, Львівська область 

- посадова особа замовника, 

уповноважена здійснювати 

зв'язок з учасниками: 

Калушка Андрій Богданович,спеціаліст відділу освіти Золочівської 

РДА, Львівської області,  

тел.: (03265) 4-22-24 

факс: (03265) 4-42-86 

E-mail:rvo.zolochiv@gmail.com 

3. Інформація про предмет 

закупівлі 

 

- найменування предмета 

закупівлі: 
Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви на 

підлогу, тверді, не пластикові (Вікна) 
 

- вид предмета закупівлі: Товар 

- місце, кількість, обсяг 

поставки товарів (надання 

послуг, виконання робіт): 

Білокамінський НВКЗолочівського району Львівської 

області 

70 шт. 

- строк поставки товарів 

(надання послуг, виконання 

робіт): 

Протягом одного місяця з дня підписання договору 

 

4. Процедура закупівлі Відкриті торги 

5. Недискримінація учасників Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі 

закупівлі на рівних умовах. 

6. Інформація  про  валюту  

(валюти),  у якій (яких) 

повинна бути розрахована і 

зазначена ціна пропозиції 

конкурсних торгів 

Валютою пропозиції конкурсних  торгів є гривня. 

 

7. Інформація про мову 

(мови),  якою  (якими)  

повинні  бути складені  

пропозиції конкурсних торгів 

Під час проведення процедур закупівель всі документи, що 

готуються замовником, викладаються українською мовою. 

Пропозиції конкурсних торгів, що подаються Учасниками, 

складаються українською мовою. Документи, в складі пропозиції 

конкурсних торгів що мають відношення до технічної частини 

пропозиції, можуть бути надані українською або російською 

мовою. 

 

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень  

до документації конкурсних торгів 

1. Процедура надання 

роз'яснень щодо  

документації конкурсних 

торгів 

Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 

днів - у разі скороченої процедури) до закінчення строку подання 

пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за 

роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник 

повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з 

дня його отримання та оприлюднити його на Веб-порталі 

Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону «Про 

здійснення державних закупівель» (далі Закону). 

 Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами 

mailto:rvo.zolochiv@gmail.com
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1197-18/paran192#n192
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звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, 

продовживши строк подання та розкриття пропозицій 

конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити 

письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення 

про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано 

документацію конкурсних торгів. 

У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник 

не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів 

вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, 

коли внесення таких змін необхідне для приведення у 

відповідність документації конкурсних торгів із вимогами 

чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу 

оскарження. У такому разі замовник зобов’язаний внести 

відповідні зміни до документації конкурсних торгів та 

продовжити строк подання пропозицій конкурсних торгів. 

У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо 

змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного 

внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк 

подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше як 

на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано 

документацію конкурсних торгів.Зазначена у цій частині 

інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 

цього Закону. 

2. Порядок проведення зборів 

з метою роз'яснення запитів 

щодо документації 

конкурсних торгів 

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень 

щодо документації конкурсних торгів замовник повинен 

забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у 

ньому всіх роз’яснень щодо звернень і оприлюднити його на веб-

порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону. 

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

1. Оформлення пропозиції 

конкурсних торгів  

*Ця вимога не стосується 

учасників, які здійснюють 

діяльність без печатки згідно 

з чинним законодавством), за 

винятком оригіналів чи 

нотаріально завірених 

документів, виданих учаснику 

іншими організаціями 

(підприємствами, 

установами).  

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за 

підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, 

пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.  

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну 

пропозицію конкурсних торгів щодо одної або кожної з частини 

предмета закупівлі (лотів). 

Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати 

пропозиції конкурсних торгів як по всьому предмету закупівлі, 

так і по визначеним частинам предмета закупівлі (зазначається у 

разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів). 

Усі аркуші  пропозиції конкурсних торгів учасника процедури 

закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис 

уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а 

також відбитки печатки. Усі сторінки пропозиції конкурсних 

торгів учасника процедури закупівлі,  які містять інформацію 

повинні містити підпис уповноваженої посадової особи учасника 

процедури закупівлі, а також  відбитки печатки учасника, крім 

оригіналів документів та нотаріально завірених копій*. 

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних 

торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з 

протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, 

дорученням або іншим документом, що підтверджує 

повноваження посадової особи учасника на підписання 
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документів. 

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, 

який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки 

учасника процедури закупівлі*. 

На конверті повинно бути зазначено: 

- повне найменування і адреса замовника; 

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про 

проведення відкритих торгів; 

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, 

ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; 

- маркування: „Не відкривати до _________ (зазначається дата та 

час розкриття  пропозицій конкурсних 

2. Зміст пропозиції 

конкурсних торгів учасника 

Пропозиція конкурсних торгів, яку подає учасник процедури 

закупівлі повинна складатися з: 

1) Форми пропозиції конкурсних торгів згідно з Додатком 1. У 

разі подання пропозицій конкурсних торгів  для участі у закупівлі 

за декількома лотами Учасник подає форму пропозиції окремо 

для кожного лота. 

2) Основні умови, які обов'язково включаються до договору 

згідно з розділом 6. 

3) Документів, що підтверджують повноваження посадової особи 

або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису 

документів пропозиції конкурсних торгів.       

4) Документально підтвердженої інформації про відповідність 

учасника кваліфікаційним критеріям та встановленим вимогам 

згідно з розділом III. п.6. 

5) документального підтвердження відповідності пропозиції 

конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та 

іншим вимогам до предмету закупівлі, встановленим замовником 

згідно з розділом III п.7 та Додатком 2. У разі подання 

пропозицій конкурсних торгів для участі у закупівлі за 

декількома лотами Учасник подає підтвердження відповідності 

пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, 

кількісним та іншим вимогам окремо для кожного лота.6) У разі 

закупівлі робіт або послуг - вимогу про зазначення учасником у 

пропозиції конкурсних торгів інформації (повне найменування та 

місцезнаходження) про кожного суб’єкта господарювання, якого 

учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в 

обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про 

закупівлю. 

 

3. Забезпечення пропозиції 

конкурсних торгів 

не вимагається 

4. Умови повернення чи 

неповернення забезпечення 

пропозиції конкурсних торгів 

- 

5. Строк, протягом якого 

пропозиції конкурсних торгів 

є дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 

днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати 

від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних 

торгів. 

Учасник має право: 

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним 

забезпечення пропозиції конкурсних торгів; 

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним 
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пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення 

пропозиції конкурсних торгів. 

 

6. Кваліфікаційні критерії до 

учасників 

«Учасник подає у складі своєї пропозиції документи, 

визначені в Додатку 3, що підтверджують його відповідність 

наступним кваліфікаційним критеріям і вимогам: 

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази; 

- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають 

необхідні знання та досвід; 

- наявність документально підтвердженого досвіду 

виконання аналогічних договорів (не менше 2-ох);  

- наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про 

фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з 

обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості 

за кредитами); 

- учасник не повинен бути визнаний банкрутом у 

встановленому чинним законодавством України порядку, та 

відносно нього не повинно бути відкрито ліквідаційну 

процедуру; 

- відсутність у учасника заборгованості зі сплати податків і 

зборів (обов’язкових платежів); 

- учасник повинен провадити господарську діяльність 

відповідно до положень його статуту. 

Кваліфікаційні дані та документальне підтвердження 

відповідності учасника, встановленим критеріям і вимогам,  

подаються учасником конкурсних торгів згідно з даною 

інструкцією та Додатком 3  цієї документації. 

Усі пропозиції конкурсних торгів, які відповідають 

кваліфікаційним критеріям, встановленим ч. 2 ст. 16, та за 

відсутності інших, передбачених цим Законом, підстав для їх 

відхилення, допускаються до оцінки.  

Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у 

процедурі закупівлі та відхилення пропозиції конкурсних торгів 

відповідно до вимог ст. 17 Закону. Інформація про відхилення 

пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави 

надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом 

трьох робочих днів з дня прийняття замовником такого рішення». 

7. Інформація про необхідні 

технічні, якісні та кількісні 

характеристики предмета 

закупівлі 

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні 

характеристики предмета закупівлі наведена у Додатку № 2. 

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі 

пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують 

відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, 

якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, 

встановленим замовником. 

8. Опис окремої частини 

(частин) предмета закупівлі, 

щодо яких можуть бути 

подані пропозиції конкурсних 

торгів 

 

 

----------- 

9. Внесення змін або 

відкликання пропозиції 

конкурсних торгів учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію 

конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати 

свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи 

заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів 

враховуються у разі, коли вони отримані замовником до 
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закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. 

 

 

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 

1. Спосіб, місце та кінцевий 

строк подання  пропозицій 

конкурсних торгів:  

- спосіб подання пропозицій 

конкурсних торгів: 

 

- місце подання пропозицій 

конкурсних торгів: 

 

- кінцевий строк подання 

пропозицій конкурсних торгів 

(дата, час): 

 

 

Особисто, поштою 

 

вул. Івасюка, 12,  м. Золочів, Львівська область,  каб. 

Інспекторська 
 

 

26липня2016 до 10:00 

 

 

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після 

закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються 

учасникам, що їх подали. 

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня 

надходження запиту підтверджує надходження пропозиції 

конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. 

2. Місце, дата та час 

розкриття пропозицій 

конкурсних торгів: 

 

- місце розкриття пропозицій 

конкурсних торгів: 

 

- дата та час розкриття 

пропозицій конкурсних 

торгів: 

 

 

 

 

вул. Івасюка, 12,  м. Золочів, Львівська область,  каб. Начальника 

 

 

26 липня  2016 до 10:30 

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних 

торгів замовником допускаються всі учасники або їх 

уповноважені представники, а також представники засобів 

масової інформації та уповноважені представники 

громадських об’єднань. Відсутність учасника або його 

уповноваженого представника під час процедури розкриття 

пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в 

розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції 

конкурснихторгів. 

 Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється 

наявність чи відсутність усіх необхідних документів, 

передбачених документацією конкурсних торгів, а також 

оголошуються найменування та місцезнаходження кожного 

учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини 

предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до 

протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

 Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається в 

день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, 

встановленою Уповноваженим органом.Протокол розкриття 

пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з 
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конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі 

розкриття пропозицій конкурсних торгів.Завірена підписом 

голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія 

протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається 

будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого 

дня з дня отримання такого запиту.Протокол розкриття 

пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до 

статті 10 Закону. 

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 

1. Перелік критеріїв та 

методика оцінки пропозиції 

конкурсних торгів із 

зазначенням питомої ваги 

критерію 

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця 

процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з 

дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

Оцінка пропозицій  конкурсних торгів здійснюється на основі 

наступних критеріїв: 

а) ціна  пропозиції конкурсних торгів; 

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою. 

Максимальна кількість балів за критерієм „Ціна‖ - 100. 

Методика оцінки 

1. Кількість балів за критерієм ―Ціна‖ визначається наступним 

чином. Пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша 

(найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. 

Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою: 

Б обчисл  = Цmin/Цобчисл*100, де 

Б обчисл – обчислювана кількість балів; 

Цmin  - найнижча ціна; 

Цобчисл – ціна пропозиції, кількість балів для якої обчислюється; 

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм  ―Ціна‖. 

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по 

мірі зростання значень показника. Переможцем конкурсних 

торгів на постачання товару, що є предметом закупівлі, 

визначається пропозиція, яка набрала найбільшу кількість балів. 

Якщо пропозиції набирають однакову суму балів, пріоритети 

визначаються голосуванням членів  комітету з конкурсних торгів. 

Замовник здійснює оцінку пропозицій конкурсних торгів та 

визначає переможця по кожній окремій частині предмету 

закупівлі (лоту). 

2. Виправлення 

арифметичних помилок 

Замовник має право на виправлення арифметичних 

помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у 

поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її 

оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних 

торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який 

подав пропозицію конкурсних торгів. 

Помилки виправляються Замовником  у такій послідовності: 

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в 

цифрах, сума літерами є визначальною; 

б) при розходженні між ціною одиниці  та підсумковою 

ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на 

кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна 

виправляється.  Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є 

явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку 

призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю 

виправляється. 

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, 

його пропозиція конкурсних торгів відхиляється. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1197-18/paran192#n192
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3. Інша інформація Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує надати за 

Договором, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що 

сплачуються або мають бути сплачені. До розрахунку ціни 

входять усі витрати. Не врахована Учасником вартість окремих 

витрат не сплачується Замовником окремо, а вважається 

врахованою у загальній ціні його пропозиції конкурсних торгів. 

Остаточно виводиться  підсумкова ціна пропозиції конкурсних 

торгів.  

Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні 

бути чітко визначені.  

Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних 

дозволів, ліцензій, сертифікатів та самостійно несе всі витрати на 

отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.  

До розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не 

включаються будь-які витрати, понесені ним у процесі 

здійснення процедури закупівлі та укладення договору про 

закупівлю, зокрема витрати, пов'язані із оформленням 

забезпечення пропозиції конкурсних торгів та забезпечення 

виконання договору (якщо таке вимагається), витрати, пов'язані із 

укладанням  договору, у тому числі і ті, що пов'язані із його 

нотаріальним посвідченням. Зазначені витрати сплачуються  

учасником  за рахунок його прибутку. 

Ціни на товари повинні відповідати середньому рівню цін на 

ринку даного товару. 

4. Відхилення пропозицій 

конкурсних торгів 

1. Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:         

1) учасник:                                                                                           

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 

16 Закону;                                                                                            

не погоджується з виправленням виявленої замовником 

арифметичної помилки;                                                                     

не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке 

забезпечення вимагалося замовником;                                             

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

28 Закону;                                                                                             

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам 

документації конкурсних торгів.                                                        

2. Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, 

повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав 

протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. 

Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється 

відповідно до статті 10 Закону. 

5. Відміна замовником торгів 

чи визнання їх такими, що не 

відбулися 

1. Замовник відміняє торги в разі:                                                         

* відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і 

послуг;                                                                                                               

* неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені 

порушення законодавства з питань державних закупівель;            

* виявлення факту змови учасників;                                                   

* порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення 

процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати 

процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;                           

* подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних 

торгів;* відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з 

цим Законом;                                                                                          

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1197-18/paran275#n275
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1197-18/paran275#n275
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1197-18/paran275#n275
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1197-18/page2#n288
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1197-18/paran192#n192
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*якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох 

учасників.Торги може бути відмінено частково (за лотом). 

2. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у 

разі якщо:                                                                                                   

* ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів 

перевищує суму, передбачену замовником на фінансування 

закупівлі;                                                                                                 

* здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної 

сили;                                                                                                        

* скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і 

послуг.                                                                                         

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися 

частково (за лотом). 

3. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що 

не відбулися, замовник надсилаєвсім учасникам протягом трьох 

робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення 

та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. 

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю 

1. Терміни укладання 

договору 

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію 

конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за 

результатами оцінки.                                                                          

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, 

пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не 

пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до 

вимог документації конкурсних торгів та акцептованої 

пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень 

замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше 

ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі 

Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції 

конкурсних торгів. 

2. Істотні умови, які 

обов'язково включаються  до 

договору про закупівлю 

«Згідно з ст. 40 Закону договір про закупівлю укладається в 

письмовій формі відповідно до положень Цивільного та 

Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, 

визначених Законом та відповідно до Основних умов 

договорувідповідно Додатку 4 документації конкурсних торгів. 
 

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від  

змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у 

тому  

числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі.  

Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися 

після  

його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному  

обсязі, крім випадків, передбачених Законом. 

 

В пропозиції конкурсних торгів Учасник повинен надати 

основні умови договору Замовника, підтверджені підписом 

уповноваженої особи відповідно Додатку 4. 
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3. Дії замовника при відмові 

переможця торгів підписати 

договір про закупівлю 

У разі письмової відмови переможця торгів від підписання 

договору про закупівлю відповідно до вимог документації 

конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з 

вини учасника у строк, визначений цим Законом, замовник 

визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних 

торгів з тих, строк дії яких ще не минув. 

4. Забезпечення виконання 

договору про закупівлю 

Не вимагається 
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ДОДАТОК 1 

форма „Пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче. 
Учасник не повинен відступати від даної форми. 

ФОРМА «ПРОПОЗИЦІЯ»  

Голові  комітету з конкурсних торгів 

відділу освіти Золочівської РДА 

 

1. Ми, _________________________________________(повна назва учасника), надаємо свою 

пропозицію щодо участі у відкритих торгах із закупівлі товарів: код 22.23.1Вироби пластмасові 

для будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не пластикові (Вікна)(ДК 

021:2015 -44221000-5) згідно технічних та інших вимог Замовника торгів: 

 

 

 

Місце поставки: БілокамінськийНВК(с. Білий Камінь,  Золочівського району, Львівської  

області) 

Загальна площа віконних блоків: 245,5м. кв. 

 

№п/п Функціонально-

розмірна схема   

конструкції 

Габаритні 

розміри 

однієї 

конструкції, 

мм 

Ширина х 

Висота 

(довжина), мм. 

Од. 

вим. 

Кіль-

кість 

Ціна за 

одиницю, 

грн., без 

ПДВ 

ПДВ, 

грн. 

Загальна 

вартість 

грн., з 

ПДВ 

1.  Конструкція 1(Вікно) 2030х1720 шт. 61    

2.  Конструкція 2(Вікно) 1730х1720 шт. 4    

3.  Конструкція 3(Вікно) 2030х2020 шт. 4    

4.  Конструкція 4(Вікно) 2430х1720 шт. 1    

 Всього по 

навчальному 

закладі: 

  70    

Ціна пропозиції без ПДВ (грн.):  

ПДВ (грн.):  

Загальна вартість з ПДВ (грн.):  
 

__________________________________________________________________________________ 

(загальна вартість  пропозиції прописом, грн..), з ПДВ чи без ПДВ, якщо не є платником ПДВ. 

 

             2. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, за умови її відповідності всім вимогам 

замовника, вона має силу попередньої домовленості між нами. Якщо наша пропозиція буде 

акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені домовленістю 

 3. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня 

розкриття пропозиції конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою 

для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного строку. 

4. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних 

торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у 

прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. 
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5. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати договір із 

замовником не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації 

конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення 

на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.  

6. Строкпоставки товарускладає не пізніше одного місяця з дати підписання договору. 

7. Умови оплати – по факту поставки товару за наявності бюджетного 

фінансування з відстрочкою платежу до 20  банківських днів. 

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника підприємства Учасника.  Печатка 
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ДОДАТОК 2 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

 

1. Загальні вимоги 

1.1. Предмет закупівлі становить товар - код 22.23.1Вироби пластмасові для будівництва; 

лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не пластикові (Вікна)(ДК 021:2015 -44221000-5) –- 

відповідно до Специфікації (розділ 5 цього Додатку). 

1.2. Товар, запропонований учасником на торги, повинен відповідати вимогам ДСТУ, 

санітарним нормам та умовам даної документації конкурсних торгів. 

1.3. У складі пропозиції конкурсних торгів учасник повинен подати документальне 

підтвердження відповідності запропонованого на торги товару вимогам державних 

стандартів та умов даної документації конкурсних торгів: 

- Інформаційна довідка щодо запропонованого товару з зазначенням: назви\марка 

профілю, країна виробник, скільки камерний склопакет, скільки камерний профіль, 

товщина профілю, товщина стінки профілю, товщина скла, товщина металу для 

армування профілю, марка та країна виробник фурнітури (з підписом і печаткою); 

- Оригінал або копію документа про відповідність блоків віконних та дверних з 

полівінілхлоридних профілів  згідно із Законом України ―Про підтвердження 

відповідності‖; 

- Оригінал або копію документа про відповідність склопакетів згідно із Законом 

України ―Про підтвердження відповідності‖; 

- оригінал або копію документа про відповідність полівінілхлоридних профілів та 

комплектуючих до них встановленим санітарним нормам (медичним критеріям 

безпеки / показникам) відповідно до Законом України ―Про забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя населення‖. 

1.4. Гарантійні строки на поставлений товар повинні становити не менше  12 календарних 

місяців. 

1.5. Довідка про технічні, якісні та інші характеристики товару, передбачена пунктом 1.3 

цього Додатку повинна містити вичерпну та достовірну інформацію про відповідність 

запропоновано на торги товару усім без винятку вимогам, викладеним у цьому Додатку, та 

іншим умовам даної документації конкурсних торгів. 

 

2. Комплектність 

2.1. Товари – металопластикові конструкції – поставляються у вигляді комплектів для 

заповнення віконних (дверних) прорізів відповідно до Специфікації. 

2.2. Кожен комплект повинен включати такі елементи: 

- віконний (дверний) блок з армованого полівінілхлоридного профілю; 

- клеєний склопакет;  

- фурнітура у комплекті відповідно до умов виробника; 

 

2.3. Кожен комплект металопластикових конструкцій повинен додатково супроводжуватися 

необхідними елементами кріплення та іншими матеріалами для належного монтажу 

конструкцій у місці поставки. 

3. Мінімальні технічні вимоги 

3.1. Вимоги до віконних (дверних) блоків: 

- полівінілхлоридний профіль не менше 4-ох камерного; 

- фурнітура - відкривання для віконних конструкцій– не менше 2-ох положень;   

- армування  - метал товщиною не менше 1 мм; 

- колір профілів – білий; 

- розмір та функціональна схема блоків – згідно із Специфікацією; 

3.2. Вимоги до склопакетів: не меншеоднокамерногоенергозберігаючого склопакету. 

Товщина скла – не менше 4 мм. 
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4. Супутні послуги 

4.1. Поставка товару передбачає надання комплексу супутніх послуг, вартість яких 

включається у ціну товару та ціну пропозиції конкурсних торгів.  

4.2. Поставка товару супроводжується наступними супутніми послугами: 

- доставка товару до місця поставки товару, включаючи навантаження, 

розвантаження, транспортні, експедиційні та інші послуги з доставки; 

- монтаж металопластикових конструкцій на об’єкті у місці поставки.  

4.3. Товар вважається поставленим замовнику після його фактичної поставки та виконання 

усього комплексу супутніх послуг на об’єкті у місці поставки. 

 

5. Специфікація 

1. Білокамінський НВК  Золочівського району, Львівської області. 

Загальна площа: 245, 5 м. кв. 

Кількість конструкцій:70 шт. 

№ 

з/п 
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конструкцій, 

шт. 

1.  Конструкція 1 (Вікно) 2030х1720 3,492 61 

2.  Конструкція 2 (Вікно) 1730х1720 2,976 4 
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3.  Конструкція 3 (Вікно) 2030х2020 4,101 4 

4.  Конструкція 4 (Вікно) 2430х1720 4,18 1 
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ДОДАТОК 3 

Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції 

Учасника кваліфікаційним критеріям Замовника  

1. Документи, які повинен подати Учасник-юридична особа для підтвердження того, 

що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту: 

1.1. Копія Статуту або іншого установчого документу для  юридичної особи  

1.2. Копія Виписки з державного реєстру про державну реєстрацію (Свідоцтва про державну 

реєстрацію) 

1.3 Копія Свідоцтва платника податків в ДПІ. 

2. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він має 

достатньо обладнання та матеріально-технічної бази: 

2.1. Інформаційна довідка у довільній формі. 

2.2. Таблиця відповідності технічним вимогам згідно Додатку 2 з обов’язковим додатком до 

неї копій документів, які вимагаються у таблиці. 

3. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та 

досвід. 
3.1. Інформаційна довідка у довільній формі, завірена печаткою учасника. 

У разі, якщо учасник не є виробником продукції надати копії документів (за наявності), які 

підтверджують стосунки із виробником. 

4. Досвід у виконанні аналогічних договорів: 

4.1. Інформаційна довідка у довільній формі (копії договорів не менше 2-ох), завірена 

печаткою учасника. 

5. Інші документи: 

5.1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство: 

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів); 

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб; 

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних 

осіб). 

5.2. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб). 

5.3. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб). 

5.4. Копія паспорту (для фізичних осіб). 

5.5. Копія звіту про фінансові результати (Ф-2) і балансу за останній звітній періодз 

відміткою відповідного державного органуабо лист – пояснення щодо ненадання такої 

звітності відповідно до законодавства. 

5.6. Копія звіту про рух грошових коштів за останній звітній періодз відміткою відповідного 

державного органу або лист – пояснення щодо ненадання такої звітності відповідно до 

законодавства. 

5.7. Довідка у довільній формі про відсутність провадження відносно Учасника справи про 

банкрутство 
5.8. Довідка в довільній формі про те, що учасник підтверджує, що відносно нього не 

відкрито ліквідаційну процедуру. 

5.9. Оригінал або завірена копія довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) 

заборгованості за кредитами та відкритим рахунком, дата видачі довідки повинна бути не 

раніше 30 днів до дня дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.  

5.10. Оригінал або завірена копія довідки з ДПІ про відсутність (наявність) заборгованості із 

сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), дійсна на момент розкриття. 

5.11. Для Учасників-акціонерних товариств надати витяг з реєстру акціонерів. 
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6. Інформація у формі оригіналу листа учасника про те що: 

 

 гарантійний лист (декларацію) учасника складену за формою, згідно із додатком 5 (з 

власним підписом і печаткою), у якому учасник гарантує відсутність обставин, 

передбачених пп.1 –7 ч. 1  ст. 17 Закону 

 

 учасник не зареєстрований на території, яка віднесена до переліку офшорних зон, 

затверджена  Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011р. № 143-р. 

 

Примітки: 

 
* а) Усі документи (за винятком оригіналів документів, виданих іншими установами), повинні бути завірені 

власною печаткою та підписом Учасника. У разі відсутності печатки (для фізичних осіб) документи 

завіряються підписом Учасника. 

б) Документи, що не передбачені законодавством та умовами документації конкурсних торгів для Учасників, 

не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів. 

в) Учасники торгів-нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених Додатком 2 

документації конкурсних торгів подають у складі своєї пропозиції конусних торгів документи, передбачені 

законодавством країн, де вони зареєстровані з перекладом на українську мову. 

г) Всі документи, які подаються Учасником передбачених Додатком 2 документації конкурсних торгів мають 

бути чинними на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів. 
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ДОДАТОК 4 

Основні умови договору про закупівлю  

I. Предмет договору 

1.1. Учасник зобов'язується протягом одного місяця з дня підписання договору. поставити 

Замовникові товари:Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, тверді, 

не пластикові (Вікна) – код 22.23.1(ДК 021:2015 -44221000-5)(далі Товар), а Замовник - прийняти і 

оплатити такі товари  

1.2. Умови Договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних 

торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю  товару)  переможця процедури 

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

виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 

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

2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на 

ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;                                                                                                                                                  

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

суми, визначеної в договорі; 

4) продовження строку дії договору та виконання зобов’язань щодо поставки товару, виконання 

робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що 

спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат 

замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі; 

5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і 

послуг); 

6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок; 

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, 

зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни 

залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, 

які застосовуються в договорі про закупівлю; 

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

II. Ціна договору 

2.1. Ціна цього Договору становить ____________ грн. (________________________ грн. ___ 

коп.) у тому числі: ПДВ _______ грн. 

2.2. Ціна цього  Договору  може  бути  зменшена  за  взаємною згодою Сторін. 

IІІ. Порядок здійснення оплати 

3.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після пред'явлення  Учасником  

рахунку на оплату  з відстроченням платежу до 20 банківських днів  

ІV. Поставка товарів 

4.1. Строк  (термін)  поставки  (передачі) товарів складає 1-2 робочих дні з дати замовлення. 

4.2. Місце поставки  (передачі) товарів: Білокамінський НВК   Золочівського району 

Львівської області 
V . Сторони мають право достроково розірвати Договір у разі невиконання зобов'язань, 

повідомивши про це одна одну у строк до 20 календарних днів; 

VI . Строк дії договору 

4.1 Цей Договір набирає чинності з __ _________ 2016 р. і діє до 31грудня 2016 р. 

6.2. Дія  договору  про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення 

процедури закупівлі на початку наступного року,  в обсязі,  що не перевищує 20 відсотків суми,  

визначеної у договорі,  укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в 

установленому порядку. 

 

Керівник підприємства – 

учасника торгів ________________________П.І.Б 

М.П.   (Підпис) 
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ДОДАТОК 5 

 

ФОРМА ГАРАНТІЙНОГО ЛИСТА (ДЕКЛАРАЦІЇ) 
І. Інформація про учасника процедури закупівлі: 

Найменування / прізвище, ім’я, по батькові 

учасника 

 

 

ІІ. Інформація провідсутність обставин, передбачених п.п. 1 – 7 ч. 1 ст. 17 Закону 

України «Про здійснення державних закупівель». 

На вимогу Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон) та для 

підтверженя відсутності причин відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі, 

передбачених п.п. 1 – 7 ч. 1 ст. 17 Закону, гарантуємо не причетність учасника до 

наступних дій та  обставин: 

1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо 

чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу 

винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з 

метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або 

застосування замовником певної процедури закупівлі; 

2) службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його 

інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником або 

учасником попередньої кваліфікації, було притягнуто згідно із законом до відповідальності 

за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення; 

3) суб’єкт господарювання протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності 

за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних 

узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів); 

4) фізична особа, яка є учасником була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, 

судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; 

5) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником або учасником 

попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури 

закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не 

знято або не погашено у встановленому законом порядку; 

6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною 

особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з 

конкурсних торгів замовника; 

7) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього 

відкрита ліквідаційна процедура. 

8) Наявні відомості про учасника, щодо внесення його до Єдиного державного реєстру осіб, 

які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. 

  

 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові,  підпис уповноваженої особи 
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ДОДАТОК 6 
 

Голові комітету з конкурсних          

       торгів відділу освіти  

Золочівської РДА Львівської області 

 Батенчук Г.В. 

 

 

 

 

 

 

Лист-згода 

 

 Відповідно до Закону України ―Про захист персональних даних‖ від 01.06.2010року 

№ 2297-VI  даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних 

даних, які передбачено Законом України ―Про здійснення державних закупівель‖, а також 

згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних ( у т.ч. паспортні дані, 

ІНН, 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 конкурсних торгів, цивільно — правових та 

господарських відносин. 

 

 

 

 

 

 

______________                                                                                    ________________________

             П.І.Б. 
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