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Порядок заповнення документації конкурсних торгів 

I. Загальні положення  

1  2  

1. Терміни, які 

вживаються в 

документації конкурсних 

торгів  

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України № 1197-VII від 10.04.2014 року 

«Про здійснення  державних закупівель»  (надалі Закон). Терміни, які використовуються в цій документації 

конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом. 

2. Інформація про 

замовника торгів  

 

повне найменування  

Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа-інтернат зі спеціальним відділенням 

для дітей, які потребують корекції розвитку – центр розвитку дитини «Гармонія» м. Дніпродзержинська» 

Дніпродзержинської міської ради 

місцезнаходження  51933 Дніпропетровська обл.,  м. Дніпродзержинськ, вул. 9 Травня, 5 а 

посадова особа замовника, 

уповноважена здійснювати 

зв'язок з учасниками  

Голобородько Марина Олександрівна, заступник директора з АГР, Терешенкова Анна Михайлівна, юрист, 51933, 

Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. 9 Травня, 5 а, т. (05692) 3-11-00, 3-14-50, internat2@dnepro.net 

3. Інформація про 

предмет закупівлі  
   

найменування предмета 

закупівлі  

Послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки                       

код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 – 84.24.1 

вид предмета закупівлі  
Послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки   

(Послуги охорони об’єкту)   

місце, кількість, обсяг 

поставки товарів (надання 

послуг, виконання робіт)  

Дніпропетровська обл.,  м. Дніпродзержинськ, вул. 9 Травня, 5 а,  

Обсяг надання послуг – 365 діб 

строк поставки товарів 

(надання послуг, 

виконання робіт)  

січень-грудень 2015 року 

4. Процедура закупівлі  Відкриті торги  

5. Недискримінація Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах (ст. 5 частина 1 Закону). 
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учасників  

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 усі документи, що готуються замовником, викладаються українською 

мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. 

Визначальним є текст, викладений українською мовою. 

Пропозиції учасників повинні складатися українською мовою, крім  довідок, сертифікатів та інших документів, що 

оформлюються і надаються учаснику сторонніми організаціями, органами тощо. 

II. 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 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 (ст. 23 частина 1 Закону). 

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 (ст. 23 частина 2 Закону). 

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону (ст. 23 частина 2 Закону). 

2. Порядок проведення 

зборів з метою 

роз'яснення запитів щодо 

документації конкурсних 

торгів  

Проведення зборів не планується  

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів  

  

1. Оформлення 

пропозиції конкурсних 

торгів 
* Ця вимога не стосується 

учасників, які здійснюють 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, 

прошита, пронумерована (без виправлень) в запечатаному конверті (ст. 25 частина 1  Закону).  

Кожен учасник   має   право  подати  тільки  одну  пропозицію конкурсних торгів (ст. 25 частина 1  Закону). 

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити 

підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1197-18/print1389935584005540#n192


 4 

діяльність без печатки 

згідно з чинним 

законодавством, за 

винятком оригіналів чи 

нотаріально завірених 

документів, виданих 

учаснику іншими 

організаціями 

(підприємствами, 

установами)  

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі 

підтверджується відповідним документом, що визначає повноваження посадової особи учасника на підписання 

документів (випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю або дорученням та іншим 

документом). 

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 місцезнаходження замовника; 

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; 

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, 

номери контактних телефонів; 

- маркування: „Не відкривати до 11.12.2014 року 11:00». 

 

Пропозиція конкурсних торгів подається у вигляді, наведеному у додатку 1. 

  
2. Зміст пропозиції 

конкурсних торгів 

учасника  

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з: 

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

щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів; 

документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке 

забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі); 

інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі з відповідних 

вимог щодо здійснення послуг охорони об’єкту (додаток 2); 

документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям. 

  
3. Забезпечення 

пропозиції конкурсних 

торгів  

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 залишаються дійсними протягом зазначеного в документації конкурсних торгів 

строку (ст. 25 частина 4 Закону): 120 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів (ст. 22 частина 2 пункт 10 

Закону).  

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

забезпечення пропозиції конкурсних торгів (ст. 25 частина 4 Закону). 

  

6. Кваліфікаційні 

критерії до учасників 

 *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). 

Кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до ст. 16, 17 Закону та перелік документів, які повинен надати 

учасник для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям: 

 

1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази і  працівників відповідної кваліфікації, які мають 

необхідні знання та досвід. 

1.1.Довідка Учасника про наявність (на день розкриття пропозицій) або відсутність: 

- в межах Дніпропетровської області діючого підрозділу охорони Учасника із зазначенням його адреси, номерів 

телефонів; 

- головного офісу чи представництва; 

- чергової частини при головному офісі/представництві чи територіальному підрозділі охорони (цілодобово); 

- засобів  внутрішнього радіозв`язку між охоронниками поста охорони; 

- можливості обладнання постів охорони тривожною кнопкою з виведенням її на пульт централізованого 

спостереження Учасника та забезпечення оперативного реагування на її спрацювання; 

- засобів індивідуального захисту та протидії (пневматичної зброї,  та/або газових балончиків, та/або постових 

ліхтарів охорони); 

- форменого сезонного одягу охоронників Учасника (Формений одяг охоронника передбачає літній і зимовий 

варіант. На піджаку форменого одягу має бути бедж (значок, наклейка, карточка) із зазначенням логотипу 

охоронного підприємства, прізвища та ініціалів охоронника); 

- комплекту організаційно-розпорядчої документації для поста охорони з питань виконання службових обов`язків, 

протипожежної безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних норм і правил. 

1.2. Довідка з переліком працівників у кількості, необхідній для забезпечення цілодобової охорони закладу з 

розрахунку:  по одному охороннику на кожний з двох постів (або по два охоронця на кожну зміну), з режимом 

роботи  по 24 год. в зміну  за формою наведеною у таблиці № 1. 

                                                                                                                                                                                                           

таблиця №1 

№ 

п/п 

Посада ПІБ Вік Досвід роботи на 

посаді «охоронця» в 

учасника 

Досвід роботи на 

посаді «охоронця» 

в іншій організації 

      

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою* 

 

1.3 Довідка в довільній формі про: 

 А) медичний огляд кожного охоронника (вакансія якого пропонується Учасником для охорони об’єкта у 
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Замовника) з обов’язковим зазначенням інформації: 

- про стан здоров’я і фізичного розвитку відповідно до висновку закладу охорони здоров’я (можуть виконувати 

обов’язки охоронця майна та (або) громадян); 

- про перебування чи не перебування на обліку в органах охорони здоров’я з приводу психічної хвороби, 

алкоголізму чи наркоманії; 

Б) визнані чи не визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними; 

В) мають чи не мають не погашену або не зняту судимість за злочини; 

Г) мають чи не мають заборони у судовому порядку займатися охоронною діяльністю або роботою, пов’язаною з 

матеріальною відповідальністю; 

Д) зареєстровані за місцем проживання в установленому чинним законодавством порядку. 

2.  Документи, що підтверджують наявність фінансової спроможності Учасника: 

2.1 Копія балансу та копія звіту про фінансові результати учасника за 1 квартал 2014 року,  2 квартал 2014 року, 3 

квартал 2014 року  (для юридичних осіб) або копія фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва за 1 квартал 

2014 року,  2 квартал 2014 року, 3 квартал 2014 року (для юридичних осіб – суб’єктів малого підприємництва);   

2.2 Копія звіту про рух грошових коштів за 2013 рік; 

2.3 Оригінал або належним чином завірена копія довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) 

заборгованості за кредитами станом на 01.12.2014 року або більш пізню дату. 

3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів: 

3.1. Довідка про виконання аналогічних договорів за формою, наведеною нижче в таблиці №2 (не менше двох 

договорів):                                                                                                                                       таблиця №2 

Назва організації із 

якою укладено (було 

укладено) договір 

П.І.Б та телефон особи, яка 

відповідальна за виконання 

договору від організації, з якою 

укладено аналогічний договір 

Предмет 

закупівлі 

Сума  

договору 

 

Термін 

виконання 

договору 

     

     

     

 

3.2. Копії аналогічних договорів, що наведені в довідці про виконання аналогічних договорів. 

3.3. Оригінали або належним чином завірені копії листів-відгуків за підписом керівника організації, із якою 

укладено аналогічні договори, що наведені в довідці про виконання аналогічних договорів. 

4. Оригінал або належним чином завірена копія інформаційної довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких 

порушено провадження у справі про банкрутство, видана не більше місячної давнини відносно дати розкриття 

пропозицій конкурсних торгів відповідним структурним підрозділом Міністерства юстиції України за 

місцезнаходженням Учасника.  

5. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність 
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відповідно до положень його Статуту: 

5.1 Копія Статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб); 

5.2 Оригінал виписки (або її нотаріально посвідчена копія) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців, видана не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних 

торгів  (для фізичної особи-підприємця). 

6. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових 

платежів): оригінал або належним чином завірена копія довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, 

платежів, що контролюються органами доходів і зборів, дійсна на дату розкриття пропозиції. 

7. Оригінал або нотаріально посвідчена копія довідки структурного підрозділу Міністерства внутрішніх справ 

України про наявність або відсутність судимості службової (посадової) особи учасника, яку уповноважено 

учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, видана не більше місячної 

давнини відносно дати розкриття пропозиції конкурсних торгів (у разі наявності такої особи). 

8. Оригінал або нотаріально посвідчена копія довідки структурного підрозділу Міністерства внутрішніх справ 

України про наявність або відсутність судимості фізичної особи, яка є учасником, видана не більше місячної 

давнини відносно дати розкриття пропозиції конкурсних торгів.  

9. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні 

правопорушення, видана не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів 

відповідним структурним підрозділом Міністерства юстиції України щодо службової (посадової) особи учасника, 

яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (у разі 

наявності такої особи). 

10. Оригінал  або нотаріально завірена копія довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні 

правопорушення, видана не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів 

відповідним структурним підрозділом Міністерства юстиції України щодо фізичної особи, яка є учасником. 

11. Довідка у довільній формі про те, що учасник не притягувався до відповідальності за останні три роки за 

порушення  у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів. 

12. Довідка у довільній формі про те, що учасник не є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури 

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

13. Довідка у довільній формі про те, що учасник зареєстрований або не зареєстрований в офшорних зонах. 

 

      Документи, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі 

фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів (з цього приводу учасник 

обов’язково надає довідку-пояснення у довільній формі, але з  посиланням на чинне законодавство щодо причин 

ненадання документу). 

     Замовник відповідно до ч.1 ст. 16 Закону вимагає від учасника подання в повному обсязі документально 

підтвердженої інформації про його відповідність кваліфікаційним критеріям. 

       Всі вище перераховані документи мають бути підписані керівником (його уповноваженою особою) та 

належним чином завірені печаткою учасника.* 
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7. Інформація про 

необхідні технічні, якісні 

та кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі  

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які 

підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим 

вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником для належного та якісного надання послуг з охорони 

об’єкта, а також вимогам щодо здійснення послуг охорони об’єкту (додаток 2). 

  

8. Опис окремої частини 

(частин) предмета 

закупівлі (лота), щодо 

якої можуть бути подані 

пропозиції конкурсних 

торгів  

Закупівля здійснюється в цілому. 

 

  

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, якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання 

пропозицій конкурсних торгів (ст. 25 частина 5 Закону). 

  IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів  

  

1. Спосіб, місце та 

кінцевий строк подання 

пропозицій конкурсних 

торгів:   

   

  

спосіб подання 

пропозицій конкурсних 

торгів  

Подання пропозицій конкурсних торгів здійснюється особисто або поштою. 

  
місце подання пропозицій 

конкурсних торгів  

Пропозиції конкурсних торгів подаються за адресою:  

51933, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. 9 Травня, 5 а, кабінет юриста 

  

кінцевий строк подання 

пропозицій конкурсних 

торгів (дата, час)  

Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:  

Дата: 11.12.2014 року  

Час: до 09.00 години 

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і  

повертаються учасникам, що їх подали (ст. 25 частина 3 Закону). 

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження 

пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу (ст. 25 частина 1 Закону). 

  2. Місце, дата та час    
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розкриття пропозицій 

конкурсних торгів   

  

місце розкриття 

пропозицій конкурсних 

торгів  

51933, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. 9 Травня, 5 а, навчальний корпус № 4, 1 поверх, 

методичний кабінет 

  

дата та час розкриття 

пропозицій конкурсних 

торгів  

Дата:  11.12.2014 року 

Час: о  11.00  

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 конкурсних торгів ( ст. 27 частина 2 Закону). 

Повноваження представника учасника підтверджується відповідним документом (випискою з протоколу 

засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом) окремо від цінової 

пропозиції.  

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, який посвідчує особу 

представника. 

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. Зазначена інформація вноситься 

до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів (ст. 27 частина 3 Закону). 

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за 

формою, встановленою Уповноваженим органом. 

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та 

учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття 

пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня 

отримання такого запиту (ст. 27 частина 4 Закону). 

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. 

  V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця  

  

1. Перелік критеріїв та 

методика оцінки 

пропозиції конкурсних 

торгів із зазначенням 

питомої ваги критерію  

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою 

спрощення розгляду та оцінки пропозицій (ст. 28 частина 1 Закону). 

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої 

пропозиції конкурсних торгів (ст. 28 частина 2 Закону). 

Критерій оцінки – ціна (ст. 28 частина 5 Закону). 
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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 х 

пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою: 

Б обчисл  = Цmin/Цобчисл*100, де 

Б обчисл – обчислювана кількість балів; 

Цmin  - найнижча ціна; 

Цобчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється; 

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм  “Ціна”. 

  
2. Виправлення 

арифметичних помилок  

Замовник має право на  виправлення арифметичних помилок, допущених у 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 (ст. 28 частина 3 Закону). 

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 погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки, замовник відхиляє 

пропозицію конкурсних торгів (ст. 29 частина 1 Закону). 

  3. Інша інформація  

Учасник обов’язково у складі пропозиції надає: 

1). Довідку, складену у довільній формі, яка містить відомості про учасника:  

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

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

      в) організаційно-правова форма (для юридичних осіб). 

2). Копію довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб, за наявності) або копію реєстраційного номера облікової картки 

платника податків (для фізичних осіб). 

3). Копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (для платників ПДВ) або свідоцтва 

платника єдиного податку (у разі наявності).   

4). Копію паспорту (для фізичних осіб). 

5).  Документи, що підтверджують правомочність особи (осіб) на укладання договору про закупівлю. 

6). Копія чинного документу, яким підтверджується право надання послуг, пов’язаних з охороною (ліцензії, 

сертифікату, дозволу тощо). 
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Учасник має зазначити у пропозиції (додаток № 1) загальну суму, за яку він згодний виконати договір, що 

розглядається замовником, як розрахункову ціну пропозиції конкурсних торгів (далі – ціна Пропозиції). 

До ціни Пропозиції учасник має включити всі свої витрати, прибуток тощо, а також витрати на сплату усіх податків 

та зборів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України. Тобто вартість 

пропозиції конкурсних торгів є остаточною і ніяких коригувань і доплат не передбачає.  

Учасник відповідає за одержання дозволів, ліцензій, сертифікатів, свідоцтв на надання послуг та самостійно несе 

всі витрати на їх отримання. 

Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та наданням своєї пропозиції конкурсних торгів. 

Замовник не несе при цьому ніякої відповідальності, а також не компенсує витрати Учасника, незалежно від 

характеру проведення торгів та результатів розгляду пропозицій. Учасник самостійно відповідає за наявність у 

нього усіх ліцензій та інших потрібних для проведення торгів документів, необхідних і достатніх для виконання 

цієї закупівлі, якщо це передбачено чинним законодавством України. 

  
4. Відхилення 

пропозицій конкурсних 

торгів  

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо: 

1) учасник: 

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, не надав документально підтвердженої 

інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям: 

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази; 

- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; 

- наявність документального підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів; 

- наявність фінансової спроможності; 

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; 

не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником. 

2) пропозиція  конкурсних   торгів   не   відповідає  умовам документації конкурсних торгів.  

3) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону: 

      Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити 

пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:  

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, було притягнуто згідно із законом до 

відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення; 

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

порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист 

економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2210-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2210-14
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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 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 або учасник попередньої кваліфікації визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно 

нього відкрита ліквідаційна процедура. 

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

пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо: 

1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів); 

2) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту. 

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

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

його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 

Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою 

при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника. 

       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  

Замовник відміняє торги в разі:  

     відсутності подальшої потреби у 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 Законом;  

     подання для участі у них  менше  двох  пропозицій  конкурсних торгів,  а  в  разі  здійснення  закупівлі  за 

рамковими угодами з кількома  учасниками  -  менше  трьох  пропозицій;   

     відхилення всіх  пропозицій  конкурсних  торгів  згідно з Законом;  

     якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.  

 

Замовник має право визнати торги такими,  що не відбулися, у разі якщо:  

     ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування 
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закупівлі;  

     здійснення закупівлі  стало неможливим внаслідок непереборної сили; 

     скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. 

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не  відбулися,  надсилається  замовником  усім 

учасникам  протягом  трьох  робочих  днів  з  дня  прийняття замовником  відповідного  рішення. 

  VI. Укладання договору про закупівлю  

  
1. Терміни укладання 

договору   

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш 

економічно вигідною за результатами оцінки (ст. 31 частина 1 Закону). 

 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 (ст. 31 частина 2 Закону). 

Під час підписання договору Учасник надає на узгодження Замовнику графіки та маршрути постачання товару  за 

підписом керівника Учасника. 

  

2. Істотні умови, які 

обов'язково 

включаються до 

договору про закупівлю  

     1. Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу 

України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. 

     2. Учасник - переможець процедури закупівлі під час укладення договору повинен надати дозвіл або 

ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на 

провадження такого виду діяльності передбачено законодавством. 

     3.  Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів (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, 

передбачених ч. 5 ст. 40 Закону. 

          4. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі 

на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в 

попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку. 

   5. Істотними умовами договору про закупівлю є:  

     -     предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент); 

     -     кількість послуг та вимоги щодо їх якості;  

- порядок здійснення оплати;  

- сума,  визначена  у  договорі;   

- термін та місце надання послуг;  

- строк дії договору;  

- права та обов'язки сторін;  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15
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- зазначення умови  щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування 

видатків;  

- відповідальність сторін.  

     У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним.  

Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору,  правові наслідки таких  дій визначаються відповідно 

до Цивільного кодексу України.   

  

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 

Законом, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще 

не минув (частина 3 ст. 31 Закону). 

  
4. Забезпечення 

виконання договору про 

закупівлю  

Замовник не вимагає надання забезпечення виконання договору. 

    

 
 
 

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                                                        Вінник А.В. 
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Додаток №1 

 
Форма „Пропозиція” подається у вигляді, наведеному нижче. 

Учасник не повинен відступати від даної форми. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ 
(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку) 

 

         Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у відкритих торгах на 

закупівлю послуг у сфері  громадського порядку та громадської безпеки (послуг охорони об’єкту), 

код за класифікатором ДК 016:2010 - 84.24.1 згідно з технічними та іншими вимогами Замовника. 

Вивчивши документацію конкурсних торгів і технічні вимоги на виконання зазначеного 

вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати 

вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених нижче за наступними цінами: 

 

        Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, 

передбачені Договором. 

        Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції у строк протягом 120 календарних днів з 

дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде 

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

терміну. 

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

        Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося укласти Договір із Замовником не 

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

про акцепт пропозицій конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції. 

 

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Найменування предмета 

закупівлі (зміст) 

Кількість 

 

Од. 

вим. 

Ціна за 

одну добу 

охорони, 

грн. 

Загальна 

вартість, 

грн. 

Примітки 

 

Послуги у сфері  

громадського порядку 

та громадської 

безпеки (послуги 

охорони об’єкту) 

365 доба    

 Всього:      

Загальна вартість у гривнях 

прописом 
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Додаток 2   

  

 ВИМОГИ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ 

ПОСЛУГ ОХОРОНИ ОБ’ЄКТУ НВК «ГАРМОНІЯ» 

  (процедура закупівлі – “Відкриті торги”) 

 

Назва об’єкту  охорони: Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа-інтернат зі спеціальним відділенням для дітей, які потребують корекції розвитку – центр 

розвитку дитини «Гармонія» м. Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської ради 

 

1.) Адреса розташування: Дніпропетровська обл.,  м. Дніпродзержинськ, вул. 9 Травня, 5 а 

2.) Засновник відповідно до Статуту – Дніпродзержинська міська рада; 

3.) Площа об’єкту:  3,2594 га 

4.) До складу навчально-виховного комплексу входять: 

- Спальний корпус №1 (спальні кімнати та навчальні класи спеціального відділення, комори та 

господарчі приміщення); 

- Спальний корпус №2 (спальні кімнати загальноосвітнього відділення, медичний пункт); 

- Навчальний корпус №3 (навчальні класи спеціального відділення); 

- Навчальний корпус №4 (навчальні класи загальноосвітнього відділення, адміністрація); 

- Навчальні майстерні; 

- гараж; 

- склади; 

- котельня; 

- пральня; 

- їдальня; 

- комунікації на  території закладу тощо. 

5.) Режим роботи: 

- Спальний корпус №1 - цілодобово; 

- Спальний корпус №2 - цілодобово; 

- Навчальний корпус №3 – з 06.00 до 21.00, крім святкових та вихідних днів; 

- Навчальний корпус №4 – з 06.00 до 21.00, крім святкових та вихідних днів; 

- Навчальні майстерні – з 07.30 до 17.00, крім святкових та вихідних днів; 

- Гараж – з 07.00 до 19.00, крім святкових та вихідних днів; 

- Склади – з 08.00 до 18.00, крім святкових та вихідних днів; 

- Котельня – з 07.00 до 19.00, під час опалювального сезону – цілодобово; 

- Пральня – з 06.00 до 17.00, крім святкових та вихідних днів; 

- Їдальня – з 05.00 до 21.30; 

- Господарча споруда – з 07.00 до 19.00. 

6.) Характеристика укріплення об'єкта та наявність технічних засобів охорони: 

Територія закладу огороджена парканом (з силікатної цегли,  частково з металу та 

цементних плит. Вхід на територію здійснюється постійно через центральну калитку з вул. 9 

Травня (біля навчального корпусу № 4), інколи (у разі необхідності) через калитку з 

Запорізької вулиці (між навчальним корпусом № 3 та спальним корпусом № 2). Ворота для 

в’їзду транспорту співробітників та постачальників розташовано біля навчального корпусу № 

4 та постійно контролюється співробітником охорони. Господарчі ворота (2шт.) відкриваються 

для в’їзду автомобілю для вивозу сміття та для транспорту КВП ДМР «Міськводоканал» у разі 

аварійних ситуацій.   

Вхідні двері в будівлі та споруди металеві. Вікна в корпусах та будівлях, які на ніч та 

вихідні дні здаються під охорону обладнані гратами.  

Будівлі та споруди технічними засобами охорони не обладнані. 

7.) Кількість постів охорони: два пости охорони. 
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Учасник зобов’язаний забезпечити: 

1. Захист об’єкта, вихованців та персоналу Замовника від несанкціонованого втручання в їх 

діяльність, спроб проникнення сторонніх осіб, розкрадання чи пошкодження майна. Здійснення 

охорони - 2ма постами цілодобово, у тому числі у святкові та вихідні дні.  

2. Наявність у своїх працівників (далі – охоронців) спеціальних засобів індивідуального захисту та 

форменого одягу. 

3. Повну матеріальну відповідальність охоронців у випадках крадіжки матеріальних цінностей з 

будівель та споруд, прийнятих під охорону. 

4. Здійснення охоронцями контролю за внесенням та винесенням товарно-матеріальних цінностей, а 

також не допускати не санкціонованого проникнення сторонніх осіб на Об’єкт. 

5. Дотримання встановлених правил пожежної безпеки та вимог санітарно-гігієнічних норм на постах 

охорони. 

6. Негайне оповіщення пожежної частини та відповідальних працівників Замовника у випадку 

виявлення на Об’єкті пожежі, сприяти ліквідації пожежі. 

7. Організовувати та забезпечувати підтримку правопорядку на Об’єкті, спільно з Замовником 

вживати необхідних заходів щодо впровадження ТЗО; проводити заходи, направлені на виявлення і 

попередження порушення громадського порядку третіми особами на Об’єкті. 

8. Негайне оповіщення чергової частини Міністерства внутрішніх справ та відповідальних 

працівників Замовника у випадку виявлення порушення цілісності Об’єкту, крадіжки, грабежу, 

розбою, підпалу, тощо; до прибуття представників вищезазначених органів Учасник забезпечує 

недоторканість місця події. 

9. Проведення контролю за виконанням обов’язків щодо охорони Об’єкту охоронцем. 

10. Не пізніше 25 числа місяця, попереднього до звітного, надавати Замовнику графік чергування 

охоронців по Об’єкті з зазначенням дати,  прізвища, ім’я, по-батькові охоронців; за 5 днів письмово 

попереджувати Замовника про зміни у графіку чергування охоронців. 

11. Надавати на вимогу Замовника інформацію про використання робочого часу працівниками 

Об’єкту. 

12. Обладнання поста охорони тривожною кнопкою з виведенням на пульт централізованого 

спостереження Учасника та забезпечення оперативного реагування на її спрацювання. 

 

Обов’язки чергового охоронця 

1. Перебувати на Об’єкті охайно вдягнутим, у формений одяг (формений одяг охоронника передбачає 

літній і зимовий варіант. На піджаку форменого одягу має бути бедж (значок, наклейка, карточка) із 

зазначенням логотипу охоронного підприємства, прізвища та ініціалів охоронника), мати при собі всі 

необхідні засоби для охорони майна Замовника. 

2. Прийняти за описом документацію, обладнання та інвентар.  

3. Перевіряти документи сторонніх осіб, які посвідчують особу, що прибула до Замовника. 

4. Не допускати на Об’єкти осіб, які знаходяться під впливом алкоголю чи наркотичних засобів. 

5. Звіряти перепустки на в’їзд транспортних засобів із зразками, перевіряти наявність на них печатки, 

а також стежити, щоб вони не були прострочені.  

6. Перевіряти за матеріальною перепусткою (дорожнім листком, накладною) винесення (внесення) чи 

вивезення (ввезення) будь-якого майна, що саме і в якій кількості (кількість місць) дозволено винести 

(внести) чи вивезти (ввезти). 

7. Не дозволяти виносити (вносити) чи вивозити (ввозити) будь-яке майно з території (на територію) 

Замовника без дозволу директора або заступника директора з АГР.  

8. Перевіряти відповідність вантажу (майна) накладним і матеріальним перепусткам. 

9. Утримувати формений одяг, засоби захисту та спеціальне обладнання в охайному та справному 

стані. 

10. Доповідати заступнику директора з АГР у правильності оформлення документів, щодо яких 

виникли сумніви. 

11. Постійно перебувати на посту. Час приймання їжі не повинен впливати на систему охорони 

території. 

12. У разі виникнення пожежі організувати пропуск пожежних машин, направити їх до місця пожежі 

та повідомити про найближчі джерела пожежного водопостачання. 
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13. Протягом зміни, за визначеним маршрутом і графіком, з метою перевірки цілісності огорожі, 

зачинення дверей будівель, стану вікон, контролю протипожежного стану здійснювати обхід Об’єкту. 

14. За необхідності повідомити чергових спальних корпусів про незачинені вікна або не вимкнуте 

світло та через деякий час перевірити. 

15. З прибуттям автомобіля для привозу продуктів харчових, товарно-матеріальних цінностей, 

вивезення сміття, здійснити його супроводження, впевнитись у відвантаженні, зачинити ворота. 

16. Проводити прийом (здачу) під (з) охорону (и) будівлі під підпис робітника обслуговуючого 

технічного персоналу об’єкта без збереження ключів від будівель. 

17. Здійснювати постійний зв'язок з начальником охорони Учасника та адміністрацією Замовника. 

18. Належним чином вести встановлену на об’єкті постову службову документацію. 

19. Не вступати в переговори будь-якого характеру з персоналом Об’єкту, крім конкретно визначених 

осіб Замовника. 

 

Погодження щодо вищезазначеного надати у довідці довільної форми, але з 

обов’язковим перерахуванням всіх пунктів, зазначених у додатку 2. 

 

 

   


