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Розділ 1. Загальні положення 

1  2  

1. Терміни, які 

вживаються в 

документації 

конкурсних торгів  

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог 

Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 

10.04.2014 № 1197-VІІ (далі – Закон). Терміни, які використовуються 

в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, 

визначених Законом. 

2. Інформація про 

замовника торгів  
  

повне найменування  
Департамент екології, природних ресурсів та паливно-енергетичного 

комплексу Сумської обласної державної адміністрації 

місцезнаходження  40000, м. Суми, пл. Незалежності, 2 

посадова особа 

замовника, 

уповноважена 

здійснювати зв’язок з 

учасниками  

Фесенко Олександр Миколайович – заступник директора 

Департаменту – начальник управління екологічної безпеки та 

дозвільної системи 

телефон/факс (0542) 63-28-39 

e-mail: 770861@ukr.net 

3. Інформація про 

предмет закупівлі  
  

найменування 

предмета закупівлі  

ДК 016:2010 – код 38.22.1 – обробляння ядерних та інших 

небезпечних відходів (код 38.12.19-00.00 – послуги із обробляння 

інших небезпечних відходів) (Проведення робіт з екологічно 

безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, 

видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних 

хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до 

використання хімічних засобів захисту рослин, у Липоводолинському 

та Путивльському районах Сумської області) 

вид предмета 

закупівлі  
надання послуг 

місце, кількість, обсяг 

поставки товарів 

(надання послуг, 

виконання робіт)  

- збирання, перевезення небезпечних відходів у кількості 47,25 тонн з 

місць розміщення за межі Сумської області; 

- місце їх обробляння – за межами Сумської області.
 

строк поставки 

товарів (надання 

послуг, виконання 

робіт)  

до 31.12.2015 

4. Процедура 

закупівлі  
Відкриті торги 

5. Недискримінація 

учасників  

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі 

на рівних умовах 

6. Інформація про Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня. 



3 

валюту (валюти), у 

якій (яких) повинна 

бути розрахована і 

зазначена ціна 

пропозиції 

конкурсних торгів  

У разі, якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий 

учасник може зазначити ціну пропозиції конкурсних торгів у Євро або 

Доларах США. 

При цьому при розкритті пропозицій конкурсних торгів ціна такої 

пропозиції конкурсних торгів перераховується у гривні за офіційним 

курсом гривні до Євро або Долару США, встановленим Національним 

банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про 

що зазначається у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

Перерахунок в національну валюту – гривню здійснюється наступним 

чином: 

К=К1*К2, де 

К1 – ціна пропозиції конкурсних торгів в іноземній валюті (іноземна 

валюта, зокрема, Євро або долар США) на момент розкриття пропозицій 

конкурсних торгів; 

К2 – курс гривні до відповідної іноземної валюти (іноземна валюта, 

зокрема, Євро або долар США) на момент розкриття пропозицій 

конкурсних торгів.  

При цьому сторони використовують офіційний курс НБУ гривні до 

іноземних валют. Курс НБУ гривні іноземних валют на момент 

розкриття пропозицій конкурсних торгів визначається за даними 

офіційного веб-сайту НБУ. 

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.  
У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 Закону, 

документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені 

Законом, викладаються українською та англійською мовами. Тексти 

повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений 

українською мовою. 

Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних 

торгів та підготовлені безпосередньо учасником повинні бути 

складені українською або російською мовами. Якщо в складі 

пропозиції конкурсних торгів надається документ, що складений на 

іншій, ніж українська або російська мові, учасник надає переклад 

цього документу українською мовою. Переклад повинен бути 

засвідчений підписом уповноваженої особи учасника, скріплений 

печаткою*, із зазначенням посади і дати підпису. 

* Вимога щодо скріплення печаткою не стосується учасників, які 

здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним 

законодавством. 

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних 

торгів  

1. Процедура 

надання роз’яснень 

щодо документації 

конкурсних торгів  

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, 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 запит протягом трьох днів з дня його отримання та 

оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу протягом 
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одного робочого дня з дня його надання. 

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень 

внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк 

подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на 

сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі 

Уповноваженого органу, 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 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. 

Всі питання щодо документації конкурсних торгів надсилаються у 

письмовій формі за адресою Замовника торгів. 

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 протягом одного робочого дня з дня надання 

роз’яснень. 

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. 

Пропозиція конкурсних торгів повинна мати перелік усіх наявних в 

ній документів (реєстр наданих документів). 

Учасник процедури закупівлі має право подати тільки одну 

пропозицію конкурсних торгів. 

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури 

закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис 

уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі та 

відбитки печатки*. 

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних 

торгів учасника процедури закупівлі підтверджується одним із 

документів: випискою (витягом) з протоколу зборів засновників, 

наказом про призначення, довіреністю (дорученням) або іншим 

документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника 

на підписання документів. 

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який 

у місцях склеювання повинен містити підпис уповноваженої 

посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки 

печатки*. 

На конверті повинно бути зазначено: 

- повне найменування і місцезнаходження замовника; 

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення 

відкритих торгів; 

- повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника 

процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), 
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ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, банківські реквізити, номери 

контактних телефонів; 

- маркування: «Не відкривати до _________» (дата та час розкриття 

пропозицій конкурсних торгів). 

Якщо конверт, що містить пропозицію конкурсних торгів, не 

оформлений, не запечатаний та не завірений печаткою Учасника, 

підписом уповноваженої особи, відповідно до зазначених вище вимог, 

Замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне 

відкриття пропозиції. 

Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або 

правки, мають містити напис біля виправлення наступного змісту: 

«Виправленому вірити» дата, підпис, прізвище та ініціали особи 

або осіб, що підписують пропозицію.  

Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до 

комітету конкурсних торгів та підписаних відповідним чином, несе 

учасник. 

2. Зміст пропозиції 

конкурсних торгів 

учасника  

Пропозиція конкурсних торгів, що подається учасником процедури 

закупівлі, повинна містити наступні документи та інформацію: 

- реєстр наданих документів із зазначенням номерів відповідних 

сторінок; 

- документи, що підтверджують повноваження посадової особи або 

представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів 

пропозиції конкурсних торгів;  

- заповнену форму «Пропозиція конкурсних торгів», що визначена у 

додатку 1 до цієї документації конкурсних торгів; 

- розрахунок вартості пропозиції конкурсних торгів; 

- документи, що підтверджують відповідність пропозиції конкурсних 

торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до 

предмета закупівлі, встановленим у додатку 4 до цієї документації 

конкурсних торгів; 

- документально підтверджену інформацію про відповідність учасника 

кваліфікаційним критеріям та вимогам, що підтверджують відсутність 

підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, встановленим 

замовником у пункті 6 розділу 3 цієї документації та згідно з додатком 

2 до цієї документації конкурсних торгів; 

- заповнені та підписані учасником із зазначенням посади і дати 

підпису, скріплені печаткою* істотні умови договору, що визначені у 

пункті 2 розділу 6 цієї документації; 

- інформації щодо субпідрядних організацій (у разі їх залучення) 

згідно з додатком 6 до цієї документації конкурсних торгів. 

* Вимога щодо скріплення печаткою не стосується учасників, які 

здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним 

законодавством. 

3. Забезпечення 

пропозиції 

конкурсних торгів  

Не вимагається 
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4. Умови повернення 

чи неповернення 

забезпечення 

пропозиції 

конкурсних торгів  

Не вимагається 

5. Строк, протягом 

якого пропозиції 

конкурсних торгів є 

дійсними  

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів 

з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. 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 

пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції 

конкурсних торгів. 

6. Кваліфікаційні 

критерії до 

учасників  

Згідно з даною документацією конкурсних торгів та додатком 2 до неї 

учасник подає як частину пропозиції документи, що підтверджують 

відповідність кваліфікаційним критеріям. 

Оцінка відповідності учасників встановленим кваліфікаційним 

критеріям здійснюється на підставі письмових документів, наданих 

учасниками у складі пропозиції конкурсних торгів. Пропозиція 

конкурсних торгів, що не містить вказаних документів про 

відповідність учасника встановленим кваліфікаційним критеріям, є 

такою, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів. 

У разі, якщо учасник надає недостовірну інформацію щодо його 

відповідності встановленим кваліфікаційним критеріям або не 

відповідає кваліфікаційним критеріям, його пропозиція конкурсних 

торгів відхиляється відповідно до частини першої статті 29 Закону. 

Учасник повинен відповідати наступним кваліфікаційним критеріям: 

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази;  

- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні 

знання та досвід;  

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання 

аналогічних договорів;  

- наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові 

результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого 

банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).  

Відповідно до статті 17 Закону замовник приймає рішення про 

відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний 

відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:  

- він має незаперечні докази того, що учасник або учасник 

попередньої кваліфікації 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; 
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- службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником 

або учасником попередньої кваліфікації 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; 

- суб’єкт господарювання (учасник або учасник попередньої 

кваліфікації) 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); 

- 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; 

- 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; 

- пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова пропозиція) 

подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з 

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

комітету з конкурсних торгів замовника; 

- учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та 

відносно нього відкрита ліквідаційна процедура. 

Відповідно до статті 17 Закону замовник може прийняти рішення про 

відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити 

пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:  

- учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових 

платежів); 

- учасник не провадить господарську діяльність відповідно до 

положень його статуту; 

- учасник зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон 

встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у торгах, 

учасник у складі своєї пропозиції надає документи, зазначені у 

додатку 3 до цієї документації конкурсних торгів. 

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 (ціновій пропозиції) будь-якої недостовірної 

інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури 

закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого 

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 інформацію та документи (детальний опис послуг), 

які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів 

учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до 

предмета закупівлі, визначеним у додатку 4 до цієї документації 

конкурсних торгів. 

Пропозиція конкурсних торгів, що не відповідає вимогам, розгляду не 

підлягає. 

8. Опис окремої 

частини (частин) 

предмета закупівлі 

(лота), щодо якої 

можуть бути подані 

пропозиції 

конкурсних торгів  

Предмет закупівлі на лоти не ділиться. 

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 закінчення строку подання пропозицій 

конкурсних торгів. 

Повідомлення про зміни або відкликання пропозиції готується 

учасником, запечатується, маркується та відправляється у 

відповідності до пункту 1 розділу 3 цієї документації конкурсних 

торгів. На конверті додатково позначається «Зміни» або 

«Відкликання» відповідно. 

Конверти, позначені «Зміни», відкриваються та прочитуються в першу 

чергу. 

Пропозиції, щодо яких було подано відповідне повідомлення про 

відкликання, не розкриваються, про що робиться відповідний запис у 

протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

Повідомлення про відкликання може також надсилатися засобами 

зв’язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження, із 

поштовим штемпелем не пізніше кінцевого терміну подання 

пропозицій. 

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів  

1. Спосіб, місце та 

кінцевий строк 

подання пропозицій 

конкурсних торгів:  

  

спосіб подання 

пропозицій 

конкурсних торгів  

Особисто або поштою. 

Спосіб доставки пропозиції учасник обирає самостійно та забезпечує 

її своєчасне отримання Замовником. 

місце подання 

пропозицій 

конкурсних торгів  
площа Незалежності, 2, м. Суми, кабінет 61 (5 поверх), 40000 
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кінцевий строк 

подання пропозицій 

конкурсних торгів 

(дата, час)  

05.11.2015 до 10:00 за київським часом. 

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  
площа Незалежності, 2, м. Суми, кабінет 61 (5 поверх), 40000 

дата та час розкриття 

пропозицій 

конкурсних торгів  

05.11.2015, 11:00 за київським часом. 

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів 

замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені 

представники з урахуванням нижче зазначених вимог: 

- для фізичної особи або особи-підприємця – оригіналом документа, 

що засвідчує його особу; 

- для юридичної особи, яку представляє керівник – завіреною копією 

документа, який підтверджує його повноваження, оригіналом 

документа, що засвідчує його особу; 

- у разі, якщо учасника представляє інша особа – необхідно надати 

оформлене згідно з вимогами чинного законодавства доручення на 

представництво інтересів учасника та підпис документів; оригінал 

документа, що засвідчує його особу; копію документа, який 

підтверджує повноваження керівника, що підписує доручення, 

завірену належним чином.  

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. 

Під час проведення процедур розкриття пропозицій конкурсних торгів 

мають право бути присутніми представники засобів масової 

інформації та уповноважені представники громадських об’єднань. 

Для підтвердження особи уповноважений представник повинен 

надати паспорт. 

Пропозиції конкурсних торгів розкриваються у наступній 

послідовності: 

у першу чергу розкриваються конверти з надписом «Відкликання 

пропозиції конкурсних торгів», а відкликані пропозиції повертаються 

учасникам, які їх подали, без розпечатування конвертів за 

зазначеними на них адресами; 

усі інші конверти з пропозиціями конкурсних торгів розкриваються 

у порядку їх реєстрації;  
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якщо по окремим пропозиціям конкурсних торгів є листи з 

надписом «Зміна пропозиції конкурсних торгів», пропозиція 

розглядається з урахуванням змін. 

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється, 

оголошується 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). На вимогу учасників або їх уповноважених 

представників, а також представників засобів масової інформації та 

уповноважених представників громадських об’єднань замовник 

зобов’язаний продемонструвати зміст документа, що містить 

інформацію про ціну, наявність чи відсутність усіх необхідних 

документів, передбачених документацією конкурсних торгів. 

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій 

конкурсних торгів. 

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. 

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється 

на веб-порталі Уповноваженого органу протягом трьох робочих днів з 

дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

Розділ 5. 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. 

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з 

питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції 

конкурсних торгів. 

До детальної оцінки пропозицій конкурсних торгів замовник 

попередньо розглядає та вивчає пропозиції з метою визначення їх 

відповідності вимогам цієї документації конкурсних торгів. 

Якщо пропозиція не відповідає вимогам, вона відхиляється 

замовником і не може згодом приводитись у відповідність шляхом 

коригування чи зміни або анулювання невідповідних відхилень або 

застережень. 

Замовник оцінює та порівнює пропозиції, що не були відхилені і 

визначені такими, що відповідають вимогам документації конкурсних 

торгів з урахуванням інших вимог даної документації конкурсних 

торгів. 

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 
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наступного критерію: Ціна пропозиції конкурсних торгів. 

Максимально можлива кількість балів по критерію Ціна дорівнює 100 

балам. 

Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. 

Пропозиції конкурсних торгів, ціна предмету закупки, якої 

найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива 

кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних 

торгів визначається за формулою: 

Б обчисл = Цmin/Цобчисл*100, де 

Б обчисл – обчислювана кількість балів; 

Ц min – найнижча ціна; 

Ц обчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, 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 сумарного показника. У випадку однакового 

значення показника, переможець визначається шляхом голосування 

членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за 

участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо 

результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має 

Голова комітету з конкурсних торгів. 

Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів. 

Замовник визначає переможця торгів по всьому предмету закупівлі з 

числа тих учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було 

відхилено, на основі критеріїв і методики оцінки, визначених цією 

документацією конкурсних торгів, та яка набрала найбільшу кількість 

балів у результаті оцінки. 

Переможцем визначається учасник, пропозиція конкурсних торгів 

якого визнана найкращою у результаті оцінки пропозицій. 

Будь-які намагання учасника вплинути на замовника в процесі 

зіставлення та оцінки пропозицій та прийняття рішення, призведуть 

до відхилення пропозиції цього учасника. 

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, за умови 

отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію 

конкурсних торгів.  
Пропозиції, що відповідають вимогам, перевіряються замовником на 

предмет арифметичних помилок. Помилки виправляються замовником у 

такій послідовності: 

при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума 

літерами є визначальною; 

при розходженні між підсумковою ціною пропозиції конкурсних торгів, 

зазначеної у документації конкурсних торгів та отриманою шляхом 

додавання елементів ціни, та підсумковою ціною пропозиції, 

отриманою при перевірці пропозиції конкурсних торгів шляхом 

додавання елементів ціни, визначальною є фактична сума ціни пропозиції 

конкурсних торгів, отримана шляхом додавання елементів ціни. 

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його 

пропозиція конкурсних торгів відхиляється. 

3. Інша інформація  Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, 
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сертифікатів на товари, запропоновані на торги, та не має права 

включати в ціну будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення 

процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, які 

сплачуються Учасником за рахунок його прибутку. 

Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути 

чітко визначені.  

Витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції 

конкурсних торгів несе самостійно. До розрахунку ціни  пропозиції 

конкурсних торгів не  включаються будь-які витрати, понесені 

учасником у процесі проведення процедури закупівлі та укладення 

договору про закупівлю, витрати, пов’язані із оформленням 

забезпечення пропозиції конкурсних торгів, у тому числі і ті, що 

пов’язані із його нотаріальним посвідченням. Зазначені витрати 

сплачуються  учасником  за рахунок його прибутку. Понесені витрати 

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

торгів такими, що не відбулися). 

Оригінали документів, що готуються Учасником та надаються у 

складі пропозиції від Учасника повинні бути адресовані Замовнику. 

Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та 

викладення вимог документації конкурсних торгів з боку Учасників 

процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому 

порядку, означатиме, що Учасники процедури закупівлі, що беруть 

участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї документації 

конкурсних торгів та вимоги, викладені Замовником при підготовці 

цієї закупівлі. 

У разі виникнення у Учасників процедури закупівлі питань, що не 

висвітлені у документації конкурсних торгів, комітет з конкурсних 

торгів при їх практичному обговоренні з Учасниками процедури 

закупівлі та вирішенні керується чинними нормативно-правовими 

актами України. 

Замовник не передбачає надання конкурсних пропозицій за 

допомогою електронних засобів. 

У разі залучення субпідрядних організацій учасник у складі своєї 

пропозиції надає документи, визначені у додатку 6 до цієї 

документації конкурсних торгів. 

Оскарження процедури закупівлі здійснюється відповідно до норм 

статті 18 Закону «Про здійснення державних закупівель». 

4. Відхилення 

пропозицій 

конкурсних торгів  

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо: 

1) учасник: 

- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 

Закону України «Про здійснення державних закупівель»; 

- 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 України «Про здійснення державних закупівель»; 

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації 

конкурсних торгів. 

Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, 

повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав 

протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. 
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Інформація про відхилення оприлюднюється відповідно до статті 10  

Закону. 

У разі якщо учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, 

вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий 

учасник може повторно звернутися до замовника з вимогою надати 

додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції 

умовам документації конкурсних торгів, зокрема технічній 

специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а 

замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не 

пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення. 

5. Відміна 

замовником торгів 

чи визнання їх 

такими, що не 

відбулися  

Замовник відміняє торги у разі:  

- відсутності подальшої потреби у закупівлі послуг; 

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені 

порушення законодавства з питань державних закупівель; 

- порушення порядку публікації оголошення про проведення 

процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури 

закупівлі, передбаченого Законом; 

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів; 

- 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 закупівлі; 

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної 

сили. 

- скорочення видатків на здійснення закупівлі послуг. 

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не 

відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім 

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 зобов’язаний протягом одного робочого дня з дня прийняття 

рішення про визначення переможця надіслати переможцю торгів 

повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім іншим 

учасникам - письмове повідомлення про результати торгів із 

зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця, 

пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно 

вигідною за результатами оцінки. 

Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого не була акцептована та 

не визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки, 

може звернутися до замовника з вимогою щодо надання інформації 

про пропозицію, визнану найбільш економічно вигідною за 

результатами оцінки, у тому числі щодо зазначення її переваг 

порівняно з пропозицією учасника, який надіслав звернення, а 

замовник зобов’язаний надати йому письмову відповідь не пізніше 

ніж через п’ять днів із дня надходження такого звернення. 
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Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів 

оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу протягом 

трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення 

переможця процедури закупівлі. 

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, але не 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  

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до 

положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу 

України з урахуванням особливостей, визначених Законом. 

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту 

пропозиції конкурсних торгів (у тому числі ціни за одиницю 

продукції) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору 

про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до 

виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі, крім випадків, 

визначених частиною 5 статті 40 Закону. 

Учасник – переможець процедури закупівлі при укладанні договору 

повинен надати засвідчену нотаріально копію ліцензії на здійснення 

господарської діяльності операцій пов’язаних з небезпечними 

відходами (для нерезидентів - дозвіл та (або) погодження на 

поводження з небезпечними відходами відповідних країн). 

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. 

Істотні умови договору про закупівлю: 

1. Предмет договору:  

Виконавець зобов’язується у 2015 році надати послуги із обробляння 

ядерних та інших небезпечних відходів (обробляння інших 

небезпечних відходів) (Проведення робіт з екологічно безпечного 

збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, 

знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних 

речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання 

хімічних засобів захисту рослин, у Липоводолинському та 

Путивльському районах Сумської області) (далі – Послуги), а 

Замовник – прийняти та оплатити такі Послуги. 

Обсяги закупівлі Послуг можуть бути зменшені залежно від реального 

фінансування видатків. 

2. Якість Послуг:  

Виконавець під час надання Послуг повинен забезпечити дотримання 

вимог природоохоронного законодавства, санітарних правил і вимог 

техніки безпеки, а у разі вивезення відходів за межі України – 

дотримання всіх процедур згідно вимог Базельської конвенції.  

3. Сума, визначена у договорі:  

Сума цього Договору становить ________________________________  

                                                            (вказати цифрами та словами) 

з/без ПДВ (з ПДВ – для резидентів, без ПДВ – для нерезидентів). 

Сума цього договору може бути зменшена за взаємною згодою 

Сторін. 
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Розрахунки проводяться у безготівковій формі у національній валюті 

– українській гривні. 

4. Порядок здійснення оплати:  

Розрахунки проводяться після підписання Сторонами акта здавання - 

приймання наданих послуг  

або шляхом поетапної оплати Замовником наданих послуг після 

підписання Сторонами акта здавання - приймання наданих послуг,  

або шляхом попередньої оплати в розмірі __________ (обирається та 

заповнюється учасником, але не більше 40% від вартості договору). 

Учасник протягом трьох місяців з дня надходження коштів як 

попередньої оплати підтверджує їх використання згідно з актом 

приймання – передачі наданих послуг або проміжним актом – звітом 

про використання коштів за призначенням. 

Фінансування здійснюється згідно бюджетного призначення. 

5. Термін та місце надання послуг:  

Термін надання послуг: до 31.12.2015 

Місце надання послуг: збирання, перевезення небезпечних відходів з 

місць розміщення за межі Сумської області; місце їх обробляння – за 

межами Сумської області. 

6. Права та обов’язки сторін: 

Замовник зобов’язаний: 

Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані Послуги; 

Прийняти надані Послуги згідно з актом приймання-передачі наданих 

послуг; 

При необхідності, надавати Виконавцю всебічне сприяння при 

наданні ним послуг за цим Договором; 

Сприяти у наданні Виконавцеві інформації про норми права, що 

регулюють відносини у сфері поводження з небезпечними відходами; 

Надати Виконавцеві інформацію з переліком місць знаходження 

відходів. 

Замовник має право: 

Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань 

Виконавцем, повідомивши його у строк 14 календарних днів; 

Контролювати надання Послуг в будь-який час, у строки, встановлені 

цим Договором; 

Зменшувати обсяг закупівлі надання Послуг та загальну вартість 

цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У 

такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору; 

Повернути акти приймання – передачі наданих послуг Виконавцю без 

здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів 

(відсутність печатки, підписів, а також відсутність доданих до акту 

приймання – передачі наданих послуг: актів перезатарення, 

зважування та завантаження у транспорт, підписаних з комісією з 

питань проведення заходів по знешкодженню непридатних або 

заборонених до використання пестицидів та агрохімікатів 

Путивльської районної державної адміністрації та інвентаризаційною 

комісією з питань накопичення заборонених і непридатних до 

використання в сільському господарстві хімічних засобів захисту 

рослин Липоводолинської районної державної адміністрації 

відповідно; погодження маршруту руху транспортного засобу під час 

дорожнього перевезення небезпечних вантажів, відповідно до Правил 

дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом 
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МВС України від 26.07.2004 № 822; актів приймання відходів у місці 

їх оброблення; кошторису фактичних витрат); 

У разі затримки бюджетного фінансування не з вини Замовника, 

оплата за надані послуги здійснюється протягом п’яти банківських 

днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на ці 

цілі свій розрахунковий рахунок. 

Виконавець зобов’язаний: 

Забезпечити надання Послуг у строки, встановлені цим Договором; 

Забезпечити надання Послуг, якість яких відповідає умовам, 

установленим розділом 2 цього Договору.  

Виконавець зобов’язаний  при наданні послуг, визначених у Розділі 1 

цього Договору (Предмет Договору): 

- здійснити обробляння небезпечних відходів (провести роботи з 

екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, 

утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та 

небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або 

заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, у 

Липоводолинському та Путивльському районах Сумської області); 

- забезпечити знешкодження відходів на відповідних потужностях за 

межами Сумської області; 

- забезпечити знищення всієї тари, в якій зберігались та 

транспортувались відходи; 

- дотримуватися усіх процедур згідно Базельській конвенції про 

транскордонне перевезення небезпечних відходів (далі – «Базельська 

конвенція»); 

- здійснювати свою діяльність згідно з вимогами законодавства 

України, а у разі необхідності – міжнародних договорів, законодавства 

Європейського Союзу та законодавства країн, через території яких 

буде здійснюватись транспортування, а також норм міжнародного 

права; 

- мати узгоджену та затверджену в установленому порядку 

нормативно-технічну документацію (технологічний регламент, 

технічні умови, локальні спеціальні правила, інструкції), за якою 

здійснюються операції у сфері поводження з небезпечними відходами; 

- забезпечувати збирання, належне зберігання та недопущення 

знищення і псування відходів, призначених до вивезення за межі 

Сумської області; 

- у разі необхідності визначати склад і властивості відходів на предмет 

їх вибухонебезпечності, а також у встановленому порядку встановити 

ступінь їх небезпечності для навколишнього природного середовища 

та здоров’я людини при проведенні операцій з ними; 

- використовувати спеціально відведені місця чи об’єкти (майданчики, 

приймальники складські приміщення, споруди тощо) необхідні для 

збору, (пакування), тимчасового зберігання відходів; 

- зберігати відходи у спеціально відведених місцях чи об’єктах 

відповідно до санітарних норм і правил утримання територій; 

- нести відповідальність перед Замовником за ненадання або 

неналежне надання Послуг відповідно до вимог цього Договору; 

- здійснити у встановленому порядку страхування цивільної 

відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або 

здоров’ю людей під час здійснення операцій з відходами та вимагати 

це від субпідрядних організацій; 
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- у разі необхідності здійснити митне оформлення відходів; 

- нести відповідальність за будь-які несприятливі наслідки у 

результаті подання неправильних відомостей, неправильного 

поводження з відходами, аварій або інших непередбачених подій, у 

тому числі за здійснення альтернативних заходів із забезпечення 

екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення 

відходів екологічно обґрунтованим способом або реімпорту відходів у 

разі неможливості виконання умов договору; 

- прийняти відходи від Власника відходів для проведення операцій з 

ними; 

- у разі необхідності підтверджувати протягом десяти робочих днів 

отримання відходів, а також отримання відходів у місці 

знешкодження; 

- розпочати надання Послуг після отримання повідомлення від 

Замовника про наявність відкритих  бюджетних асигнувань за 

відповідною бюджетною програмою, але не пізніше п’яти  робочих 

днів з моменту отримання такого повідомлення; 

- під час надання послуг забезпечити оформлення дозвільних 

документів на операції та, у разі необхідності, інформувати 

компетентні органи заінтересованих держав про їх проведення. 

Виконавець при укладанні договорів з третіми особами зобов’язаний 

передбачити наступні вимоги: 

- договори повинні відповідати вимогам законодавства України; 

- умови договору повинні відповідати загальній меті – надання послуг, 

визначених у Розділі 1 цього Договору (Предмет Договору); 

- договір повинен містити норми щодо дотримання санітарних правил 

та вимог техніки безпеки при всіх технологічних операціях з 

відходами; 

- договір повинен містити умови щодо вимог до тари, її маркування та 

до перевезення (транспортування) відходів, які повинні відповідати 

вимогам, визнаним міжнародними нормами, стандартами та 

практикою; 

- договір повинен містити вимоги щодо наявності всіх необхідних 

дозволів та ліцензій; 

- у договорі повинна бути визначена особа відповідальна за 

страхування діяльності по поводженню з відходами та за сплату 

зборів, мита та податків, які стягуються в зв’язку з укладанням та 

виконанням договору в Україні та, у разі необхідності, за межами 

митної території України. 

Відповідальність за будь-які несприятливі наслідки в результаті 

подання неправильних відомостей, неправильного поводження з 

відходами, аварій або інших непередбачених подій, у тому числі за 

здійснення альтернативних заходів із забезпечення надання послуг, 

зазначених у Розділі 1 цього Договору, або реімпорту відходів у разі 

неможливості виконання умов Договору, несе Виконавець. 

Виконавець зобов’язаний оперативно (письмово або за допомогою 

факсимільного зв’язку) повідомляти Замовника про хід виконання 

даного Договору, або про будь-які можливі ускладнення  виконання 

Договору. 

У разі порушення третіми особами умов укладеного з ним договору, 

Виконавець зобов’язаний негайно, письмово, повідомити про це 

Замовника, зібрати та забезпечити необхідні докази. 
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Виконавець зобов’язаний у разі відсутності у нього вільного доступу 

до відходів негайно, але не пізніше п’яти робочих днів, надати 

Замовнику інформацію щодо неможливості здійснення ним своїх 

зобов’язань та ініціювати внесення змін до цього Договору шляхом 

укладення додаткової угоди. 

До початку надання послуг Виконавець повинен отримати всі 

дозвільні документи згідно вимог Базельської конвенції. 

Виконавець має право: 

Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані Послуги; 

На дострокове надання Послуг за письмовим погодженням Замовника;  

У разі невиконання зобов’язань Замовником Виконавець має право 

достроково розірвати цей Договір, повідомивши його у строк 14 

календарних днів. 

7. Відповідальність сторін: 

У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за 

Договором Сторони несуть відповідальність передбачену чинним 

законодавством та цим Договором. 

У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань при 

наданні Послуг за бюджетні кошти Виконавець сплачує Замовнику 

штрафні санкції у розмірі передбачені статтею 231 Господарського 

кодексу України. 

У разі несвоєчасного виконання своїх зобов’язань за Договором, якщо 

внаслідок цього Замовник зазнав фінансових збитків, то оплата 

вартості Послуг Виконавцю не гарантується. 

Сплата Стороною штрафу та (або) відшкодування збитків, завданих 

порушенням Договору, не звільняє її від обов’язку виконати 

зобов’язання в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним 

законодавством. 

Умови та розмір відповідальності Виконавця за виконання зобов’язань 

третіх осіб, з якими були укладенні договори у відповідності до умов 

цього Договору:  

- у разі порушення третіми особами умов договору, укладеного 

Виконавцем з ними, Виконавець сплачує Замовнику штрафні санкції у 

відповідності до статті 231 Господарського кодексу України та вживає 

заходи по стягненню з третіх осіб збитків на користь Замовника, які 

виникли внаслідок неналежного виконання ними зобов’язань за 

договором. 

8. Строк дії договору:  

Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 

31.12.2015. 

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, або неподання переможцем документів, що 

підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону, 

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 

до Документації конкурсних торгів 

 

 

ФОРМА «ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ» 

(форма подається на фірмовому бланку учасника (за наявності) 

 

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ 

            щодо закупівлі послуг із обробляння ядерних та інших небезпечних відходів 

(обробляння інших небезпечних відходів) (Проведення робіт з екологічно безпечного 

збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і 

захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або 

заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, у Липоводолинському 

та Путивльському районах Сумської області) 
 

ДК 016-2010 – код 38.22.1 (код 38.22.19-00.00) 

 

 Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів, подаємо свою 

пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю послуг з (найменування предмета закупівлі):  

 1. Повне найменування Учасника __________________________________ 

 2. Адреса ______________________________________________________ 

 3. Телефон/факс ________________________________________________ 

 4. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) _________________________ 

 5. Форма власності та юридичний статус Учасника, адреса підприємства, дата 

утворення місце реєстрації, спеціалізація ___________________________ 

 6. Коротка довідка про діяльність Учасника _________________________ 

 7. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів з урахуванням всіх податків і зборів 

(цифрами і прописом): 

 8. Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами 

процедури закупівлі ____________________________________ 

  9. Умови розрахунків: __________________________________ 

 Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом ______________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. 

 Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір 

Замовником не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі 

Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не 

пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції. 

 

М.П.                      _______________________________________________                
              (Підпис керівника підприємства, організації, установи)              

 

* ПДВ зазначається у разі, якщо учасник є платником податку на додану вартість. 

 

Заповнення усіх пунктів даного додатку є обов’язковим. 
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Додаток 2 

до Документації конкурсних торгів 

 

 

Перелік документів, які вимагаються від учасника 

для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям 

 

 - Учасник повинен надати необхідні документи для підтвердження своєї кваліфікації. 

 - Якщо Замовником вимагається надання копії документу, то кожна зі сторін копії має 

бути завірена «мокрою» печаткою Учасника (крім підприємців, що працюють без печатки 

згідно чинного законодавства) та підписом уповноваженої особи. 

- Ненадання Учасником будь-якого з документів є підставою для відхилення 

пропозиції Учасника. 

1. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження наявності обладнання та 

матеріально-технічної бази: 

1.1. Довідка, про наявність обладнання та матеріально-технічної бази за формою, що 

додається.  

 
№ 

з/п 

Найменування   

нерухомого майна, 

назва машини, 

механізму, 

устаткування тощо 

Площа, 

стан,кількість 

одиниць 

Термін експлуатації 

(років), для машин, 

механізмів, 

устаткування 

додатково 

зазначаються – 

виробник та марка 

Власна/орендована Адреса 

нерухомого 

майна 

Адреса бази, де 

знаходяться 

машини, 

механізми, 

устаткування 

1 2 3 4 5 6 

 

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

печаткою (у разі наявності), дата складання довідки. 

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

працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: 

2.1. Складена учасником довідка у довільній формі, що свідчить про наявність працівників 

відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для надання послуг, що є 

предметом закупівлі, засвідчена підписом уповноваженої особи учасника, скріплена 

печаткою*, із зазначенням посади і дати підпису. 

Довідка повинна містити перелік спеціалістів відповідної кваліфікації. 

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

виконання аналогічних договорів: 

3.1. Довідка про виконання аналогічних договорів складена за нижченаведеною формою, 

засвідчена підписом уповноваженої особи учасника, скріплена печаткою*, із зазначенням 

посади і дати підпису. 

 
№  

з/п 

№ та дата 

договору 

Предмет договору Найменування 

Замовника, адреса та 

телефон 

Терміни 

надання 

послуг 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

 

Разом з довідкою надаються  копії виконаних аналогічних договорів з урахуванням предмету 

закупівлі з додатками та актами виконаних робіт (наданих послуг) (кількість відповідних 

копій має відповідати кількості виконаних замовлень, інформація щодо яких зазначена 

Учасником у довідці про виконання аналогічних договорів) – не менше двох договорів; 

листи-відгуки (оригінали) щодо виконання аналогічних договорів (наданих учасником у 

складі пропозиції) у довільній формі на фірмових бланках замовника (у разі відсутності 
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власного бланка у замовника – з обов’язковою наявністю печатки організації) з вихідним 

номером та датою (не менше, як від двох Замовників) за підписом керівника організації. 

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

печаткою (у разі наявності), дата складання довідки. 

4. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження наявності фінансової 

спроможності: 

4.1. Завірена копія ф-1 «Баланс підприємства» за 2014 рік та за І півріччя 2015 р.  

4.2. Завірена копія ф-2 «Звіт про фінансові результати підприємства» за 2014 рік та за                 

І півріччя 2015 р.  

4.3. Завірена копія ф-3 «Звіт про рух грошових коштів» за 2014 рік  (надають підприємства, 

фінансова звітність яких включає вказану форму). 

4.4. Оригінал або копія довідки з банків/банку про наявність рахунків в банківських 

установах, що видана не раніше п’яти банківських днів до дати розкриття. 

4.5. Оригінал або копія довідки з банку/банків про відсутність заборгованості по кредитам, 

що видана не раніше п’яти банківських днів до дати розкриття. 

Пропозиція не повинна містити документів, зміст яких може бути розцінений Замовником як 

моральний тиск з метою одержання вигідних для Учасника результатів торгів (наприклад, 

погроз щодо можливого оскарження невигідних для Учасника рішень Замовника, копій 

рішень уповноважених органів чи судів щодо задоволення скарг за результатами інших 

торгів). 

Учасник нерезидент повинен надати документи зазначені у таблиці 2.1 з урахуванням 

особливостей законодавства його країни походження. У разі відсутності аналогів 

зазначених документів учасник нерезидент повинен надати замість нього лист з 

поясненням відсутності не наданого документа. 

Учасники несуть відповідальність за достовірність наданих відомостей. 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 (ціновій пропозиції) будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при 

визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних 

торгів такого учасника. 

 

* Вимога щодо скріплення печаткою не стосується учасників, які здійснюють діяльність без 

печатки згідно з чинним законодавством. 
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Додаток 3 

до Документації конкурсних торгів 

 

 

Перелік документів, які вимагаються від учасника для підтвердження інформації про 

відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до 

статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» 

 

1. Оригінал документу, виданого уповноваженим органом, який повинен свідчити про 

відсутність рішення про визнання учасника в установленому порядку банкрутом чи 

порушення проти нього справи про банкрутство та бути чинною на момент розкриття 

пропозиції конкурсних торгів (якщо в довідці не встановлено термін її дії вона має бути 

отримана не раніше ніж за 10 днів до дня розкриття пропозиції конкурсних торгів). 

2. Оригінал довідки про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов`язкових 

платежів), що видана в органах Державної податкової служби України, яка повинна свідчити 

про відсутність зазначеної заборгованості та бути чинною на момент розкриття пропозиції 

конкурсних торгів. 

3. Документальне підтвердження провадження учасником конкурсних торгів господарської 

діяльності відповідно до положень його статуту: 

- засвідчена нотаріально копія Статуту або іншого установчого документу; 

- засвідчена нотаріально копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та 

суб’єктів підприємницької діяльності); 

- засвідчена нотаріально копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та 

організацій України (ЄРДПОУ) в органах статистики (для фізичних осіб – довідки про 

присвоєння ідентифікаційного коду та копія паспорту); 

- засвідчена нотаріально копія довідки про взяття на облік платника податку (форма № 4-

ОПП); 

- засвідчена нотаріально копія свідоцтва про реєстрацію учасника платником податку на 

додану вартість чи єдиного податку; 

- засвідчена нотаріально копія ліцензії на здійснення господарської діяльності операцій 

пов’язаних з небезпечними відходами, а для нерезидентів – засвідчені нотаріально копії 

дозволів та (або) погоджень на поводження з небезпечними відходами відповідних країн. 

4. Довідка складена у довільній формі, яка підтверджує, що службову (посадову) особу 

учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення 

процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури 

закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не 

погашено у встановленому законом порядку, засвідчена підписом уповноваженої особи 

учасника, скріплена печаткою*, із зазначенням посади і дати підпису. 

5. Довідка складена у довільній формі, яка підтверджує, що учасника не було притягнуто 

згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель 

корупційного правопорушення, засвідчена підписом уповноваженої особи учасника, 

скріплена печаткою*, із зазначенням посади і дати підпису (для юридичних осіб та суб’єктів 

підприємницької діяльності); 

6. Довідка складена у довільній формі яка підтверджує, що фізична особа, яка є учасником не 

була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, 

вчинений з корисних мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому 

законом порядку, засвідчена підписом уповноваженої особи учасника, скріплена печаткою*, 

із зазначенням посади і дати підпису (для фізичних осіб); 

7. Засвідчена нотаріально копія документу, що підтверджує правомочність на укладання 

договору (копію наказу про призначення керівника підприємства на посаду або копію 

протоколу рішення власників чи акціонерів про призначення його керівником або виписку з 
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протоколу засновників про призначення директора, президента, голови правління або копію 

довіреності керівника учасника та інше). У разі якщо підписувати договір уповноважена 

інша особа – надати документальне підтвердження повноважень цієї особи (оригінал 

довіреності). 

Примітки: 

- документи, які підтверджують відсутність підстав для відмови учаснику в участі у 

процедурі закупівлі відповідно до статті 17 Закону повинні бути складені у порядку, 

визначеному у цьому додатку; 

- документи, що не передбачені Господарським кодексом України для суб’єктів 

підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються учасниками в складі своєї 

пропозиції конкурсних торгів (у разі відсутності документів учасник повинен надати 

замість нього лист – пояснення з зазначенням підстави не надання документа з 

посиланням на законодавчі акти); 

- учасник-нерезидент повинен надати документи з урахуванням особливостей 

законодавства його країни походження (аналоги зазначених документів) (у разі 

відсутності документів учасник повинен надати замість нього лист – пояснення з 

зазначенням підстави не надання документа з посиланням на законодавчі акти. 

 

* Вимога щодо скріплення печаткою не стосується учасників, які здійснюють діяльність без 

печатки згідно з чинним законодавством. 
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Додаток 4 

до Документації конкурсних торгів 

 

 

Необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 

 

1. Назва: послуги із обробляння ядерних та інших небезпечних відходів (обробляння інших 

небезпечних відходів) (Проведення робіт з екологічно безпечного збирання, перевезення, 

зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та 

небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання 

хімічних засобів захисту рослин, у Липоводолинському та Путивльському районах Сумської 

області). 

2. Мета і призначення послуг: Зменшення обсягів накопичених непридатних до 

використання пестицидів (агрохімікатів) та тари з-під них шляхом їх екологічно безпечного 

збирання, транспортування, зберігання та знешкодження. 

4. Вихідні дані для проведення послуг: Проведення робіт з екологічно безпечного 

збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і 

захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або 

заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (загальна кількість  

47,25 тонн) на наступних територіях: 

Липоводолинський район (загальна кількість – 37,2 тонн): 

- Московська сільська рада 16,6 тонн; 

- Синівська сільська рада – 10,8 тонн; 

- Саївська сільська рада – 9,8 тонн. 

Путивльський район (загальна кількість – 10,05 тонн): 

- Стрільниківська сільська рада – 0,1 тонн; 

- Бунякінська сільська рада – 0,45 тонн; 

- Бояро-Лежачівська сільська рада – 0,6 тонн; 

- Червоноозерківська сільська рада – 0,8 тонн; 

- Зінівська сільська рада – 2,0 тонн; 

- Сафонівська сільська рада – 2,0 тонн; 

- Юр’ївська сільська рада – 4,1 тонн. 

Характеристика небезпечних хімічних речовин: неідентифіковані, непридатні до 

використання пестициди (агрохімікати), розміщені в складських приміщеннях на територіях 

сільських рад. 

Стан тари та упаковки:  
Фізичний стан речовин: зберігається як у твердому, так і у рідкому стані. 

5. Вимоги для виконання послуг: 

5.1. Нормативно-правові вимоги 

Учасник повинен: 

- провадити свою діяльність згідно з вимогами законодавства України, зокрема Закону 

України «Про відходи», Закону України «Про ліцензування певних видів господарської 

діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 № 1120 «Про 

затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних 

відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів», 

міжнародних договорів, нормами публічного законодавства країни та європейського 

законодавства, з якими пов’язано виконання договору та внутрішнього законодавства країни 

нерезидента; 

- при транскордонному перевезенні відходів за межі України мають бути дотримані усі 

процедури згідно з Базельською конвенцією; 
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- забезпечити при здійсненні перевезень відходів у межах України дотримання вимог Закону 

України «Про перевезення небезпечних вантажів» та інших нормативно-правових актів, які 

встановлюють правила перевезення небезпечних вантажів;  

- здійснити упакування відходів згідно з інструкціями з упакування, поданими в пунктах 

4.1.4.1 – 4.1.4.3 додатка А до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення 

небезпечних вантажів (ДОПНВ) з урахуванням особливих та спеціальних вимог, забезпечити 

нанесення на упаковку відповідного маркування; 

- мати узгоджену та затверджену в установленому порядку нормативно-технічну 

документацію (технологічний регламент, технічні умови, локальні спеціальні правила, 

інструкції), за якою здійснюються операції у сфері поводження з небезпечними відходами. 

5.2. Технологічні вимоги 

Учасник забезпечує: 

- перезатарення в транспортну тару, перевезення, оброблення, знешкодження на відповідних 

потужностях небезпечних відходів у визначених для надання послуг місцях; 

- проведення відео фіксації всіх робіт у форматі Full HD; 

- надання інформації про технології оброблення небезпечних відходів (спосіб оброблення, 

потужність і місцезнаходження об’єкту, дозвільні документи); 

- митне оформлення вантажу та сплату зборів при митному оформлені на території України; 

- оброблення всієї тари, в якій зберігались відходи, а також транспортної тари, включаючи 

піддони; 

- дотримання санітарних правил і вимог техніки безпеки під час здійснення безпосередніх 

технологічних операцій з відходами; 

- спеціальне обладнання транспортних засобів, призначених для перевезення небезпечних 

відходів; 

- відповідне обладнання спеціально відведених місць чи об’єктів (майданчики, складські 

приміщення) для тимчасового зберігання небезпечних відходів; 

- наявність герметичної тари для тимчасового зберігання небезпечних відходів; 

- наявність вантажно-розвантажувальне обладнання. 

- наявність письмової згоди центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері погодження з 

відходами на транскордонне перевезення небезпечних відходів у разі вивезення їх за межі 

України. Замовник не несе відповідальності за процес поводження Учасника-переможця 

торгів із даними небезпечними відходами з моменту їх вилучення у Замовника. 

Постачальник повинен самостійно та за власний рахунок визначити та забезпечити місця 

(спеціалізовані підприємства) для видалення небезпечних відходів.  

5.3. Вимоги до отримання дозвільно – ліцензійних документів 

При надані послуг учасником забезпечуються дотримання вимог природоохоронного 

законодавства. 

В складі пропозиції надається нотаріально засвідчені копії ліцензії, сертифікатів, дозволів 

виданих уповноваженими державними органами, необхідних для надання послуг. 

Учасник повинен: 

- здійснити у встановленому порядку страхування цивільної відповідальності за шкоду, яку 

може бути заподіяно довкіллю або здоров’ю людей під час здійснення операцій з відходами, 

визначення складу і властивостей відходів на предмет їх вибухонебезпечності, а також у 

встановленому порядку встановити ступінь їх небезпечності для навколишнього природного 

середовища та здоров’я людини при проведенні операцій з ними; 

- забезпечити допуск до поводження з небезпечними відходами тільки осіб, які мають 

професійну підготовку щодо поводження з небезпечними відходами, що підтверджується 

посвідченням відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, 

затверджених наказом Державного комітету України з  нагляду за охороною праці  від 
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26.01.2005 №15, зареєстрованого в Мінюсті від 15.02.2005 за № 231/10511, та не мають 

медичних протипоказань. 

6. Термін виконання послуг: до 31.12.2015. 

7. Матеріали, які подають під час закінчення надання послуг та їх етапів:  
Виконавець забезпечує регулярне звітування перед Замовником (звіт за період, план на 

наступний період), під час дії договору – щомісячно, під час проведення безпосередніх 

операцій з непридатними до використання пестицидами (агрохімікатами) – щотижня. 

8. Порядок приймання наданих послуг та їх етапів:  
Учасник здійснює розрахунок вартості пропозиції виходячи з орієнтовного обсягу послуг. У 

складі пропозиції надається калькуляція вартості пропозиції з зазначенням вартості одиниці 

послуги. Учасником під час виконання договору будуть надаватись послуги згідно з ціною за 

одиницю послуги, що буде зазначена в калькуляції. Крім того, учасник повинен надати 

пояснювальну записку з детальним описом послуг, що будуть надані з урахуванням вимог 

замовника. 

Приймання наданих послуг оформлюється у вигляді двосторонніх актів здавання-приймання 

наданих послуг. Учасник до актів додає: 

- акти перезатарення, зважування та завантаження у транспорт, підписані з комісією з питань 

проведення заходів по знешкодженню непридатних або заборонених до використання 

пестицидів та агрохімікатів Путивльської районної державної адміністрації та 

інвентаризаційною комісією з питань накопичення заборонених і непридатних до 

використання в сільському господарстві хімічних засобів захисту рослин Липоводолинської 

районної державної адміністрації відповідно; 

- погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення 

небезпечних вантажів, відповідно до Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, 

затверджених наказом МВС України від 26.07.2004 № 822; 

- акт приймання відходів у місці їх оброблення; 

- кошторис фактичних витрат. 

 

Специфікація 

на закупівлю послуг з обробляння ядерних та інших небезпечних відходів 

(послуги із обробляння інших небезпечних відходів) 

 
Найменування Од. 

виміру 

Кількість Ціна за 

одиницю з 

ПДВ (грн.) 

Вартість, грн. 

1 2 3 4 5 

обробляння ядерних та інших 

небезпечних відходів (обробляння інших 

небезпечних відходів) (проведення робіт 

з екологічно безпечного збирання, 

перевезення, зберігання, оброблення, 

утилізації, видалення, знешкодження і 

захоронення відходів та небезпечних 

хімічних речовин, у тому числі 

непридатних до використання хімічних 

засобів захисту рослин у 

Липоводолинському та Путивльському 

районах Сумської області) 

тонн 47,25   

 

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

печаткою (у разі наявності), дата. 
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Додаток 5 

до Документації конкурсних торгів 

 

 

Перелік необхідних документів та інформації щодо субпідрядних організацій, які 

залучаються Учасником до надання послуг 

 

1. Довідка щодо субпідрядних організацій, залучених до надання послуг, складена за 

нижченаведеною формою 

 
№ 

з/п 

Повне найменування суб’єкта 

господарювання та місцезнаходження, ПІБ 

керівника, телефон, реквізити 

Послуги до надання яких 

залучається 

субпідрядник 

Вартість послуг 

субпідрядника 

1 2 3 4 

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої посадової особи субпідрядника, завірені 

печаткою (у разі наявності), дата складання довідки. 

 

2. Разом з довідкою надаються наступні документи (по кожному субпідряднику 

окремо): 

2.1. Копія договору з субпідрядником. 

2.2. Інформаційна довідка, складена за нижченаведеною формою, про наявність (на праві 

власності або оренди) у субпідрядника обладнання та матеріально-технічної бази, 

необхідних для виконання договору про закупівлю. 

 

Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази 

 
№ 

з/п 

Найменування 

нерухомого майна, 

назва машини, 

механізму, 

устаткування тощо 

Площа, стан, 

кількість 

одиниць 

Термін експлуатації 

(років), для машин, 

механізмів, 

устаткування додатково 

зазначаються – 

виробник та марка 

Власна/ 

орендована 

Адреса нерухомого 

майна, адреса бази, 

де знаходяться 

машини, 

механізми, 

устаткування 

1 2 3 4 5 6 

 

 Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої посадової особи субпідрядника, завірені 

печаткою (у разі наявності), дата складання довідки. 

 

2.3. Інформаційна довідка, складена за нижченаведеною формою, про наявність у 

субпідрядника працівників (оформлених в штат відповідно до законодавства про працю 

України) відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, що необхідні для 

надання послуг. До довідки додаються копії свідоцтв, допусків, дипломів тощо, про 

підтвердження кваліфікації працівників, зокрема що засвідчують право роботи з 

небезпечними відходами. 

 
№ з/п Посада ПІБ Працює в даній 

організації 

постійно/ 

тимчасово 

Досвід роботи, років 

 

Освіта  (вища, середня-

спеціальна, середня), назва 

учбового закладу,  фах та 

номер диплому  
за фахом на зайнятій 

посаді 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої посадової особи субпідрядника, завірені 

печаткою (у разі наявності), дата складання довідки. 



28 

2.4. Завірені субпідрядником копії протоколу та наказу про призначення керівника (у разі 

якщо договір від субпідрядника з учасником підписує не керівник, а інша уповноважена 

особа, то додатково надаються документи, які підтверджують повноваження такої особи) або 

виписки із зазначених документів. 

2.5. Копія балансу за 2014 рік та І-півріччя 2015 року (форма Ф-1 «Баланс»). 

2.6. Копія звіту про фінансові результати  за 2014 рік та та І-півріччя 2015 року (форма Ф-2 

«Звіт про фінансові результати»), 

2.7. Копія звіту про рух грошових коштів за 2014 рік (форма Ф-3 «Звіт про рух грошових 

коштів»). 

2.8. Копія декларації про одержані доходи за останній звітний період або копія податкової 

декларації платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця за останній звітний період 

(подається лише фізичними особами-підприємцями). 

У разі, якщо суб’єкт господарювання здійснює діяльність за системою оподаткування, що 

не потребує зазначених форм звітності, подаються інші документи фінансової звітності 

та довідку у довільній формі з посиланням на норми відповідних законодавчих актів України 

про те, що його фінансова звітність не містить відповідних форм Ф-1,  Ф-2 та Ф-3. 

2.9. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами 

не більше десятиденної давнини відносно дати розкриття пропозицій. 

2.10. Документи, які повинен подати субпідрядник для підтвердження сплати податків і 

зборів (обов’язкових платежів), передбачених законодавством:  

Довідка з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов’язковим платежам до 

бюджету, дійсну на дату розкриття конкурсних торгів. 

2.11. Документи, які повинен подати субпідрядник для підтвердження того, що він в 

установленому порядку не визнаний банкрутом та відносно нього не порушена справа про 

банкрутство: 

а) довідка або іншій документ від Уповноваженого органу про відсутність підприємства 

субпідрядника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у 

справі про банкрутство не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій. 

б) довідка в довільній формі, скріплена печаткою субпідрядника (у разі наявності), якою 

субпідрядник підтверджує, що відносно нього не відкрито ліквідаційну процедуру. 

2.12. Документи, що підтверджують, що субпідрядник не зареєстрований в офшорних зонах: 

а) довідка в довільній формі, за підписом субпідрядника, скріплена печаткою (у разі 

наявності), в якій субпідрядник має зазначити місце реєстрації та підтвердити факт, що він 

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

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 143-р. 

б) Витяг із судового або торгового, або банківського реєстрів (вимога стосується учасників, 

які є нерезидентами). 

3. Інші документи: 

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

субпідрядника:  

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). 

3.2. Довідка, інформаційного центру МВС України про наявність або відсутність судимості 

службової (посадової) особи субпідрядника, підпис якої міститься на документах, поданих у 

складі пропозиції Учасника. 

3.3. Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні 

правопорушення, виданої відповідним управлінням юстиції Міністерства юстиції України 

про те, що субпідрядника (фізичну особу, яка є субпідрядником, директора підприємства, 

службову (посадову) особу субпідрядника, підпис якої міститься на документах, поданих у 

складі пропозиції Учасника), було чи не було притягнуто згідно із законодавством до 
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відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного 

правопорушення (виданої не раніше ніж за 30 днів до дати розкриття пропозицій конкурсних 

торгів). 

3.4. Довідку в довільній формі про наявність або відсутність антикорупційної програми чи 

уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є 

обов’язковими відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».  

3.5. Довідка, у довільній формі, що суб’єкт господарювання (субпідрядник) протягом 

останніх трьох років не 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). 

3.6 Довідка, у довільній формі, що фізична особа, яка є субпідрядником, не була засуджена 

за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у 

встановленому законом порядку. 

3.7. Довідка, у довільній формі, що службова (посадова) особа субпідрядника, підпис якої 

міститься на документах, поданих у складі пропозиції Учасника), не була засуджена за 

злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у 

встановленому законом порядку. 

3.8. Витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців не більше 

двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозиції. 

3.9. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів 

підприємницької діяльності) у разі наявності. 

3.10. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб). 

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

3.12. Копія паспорту (для фізичних осіб). 

4. Дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності: 

4.1.Нотаріально завірена копія ліцензії (з додатками) на здійснення операцій у сфері 

поводження з небезпечними відходами  (збирання, зберігання, перевезення, оброблення та 

знешкодження), виданої Міністерством екології та природних ресурсів України; 

4.2. Нотаріально завірена копія письмової згоди (повідомлення) на транскордонне 

перевезення небезпечних відходів. 

 Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність 

кваліфікаційним критеріям. 

Примітка 

Документи, що не передбачені законодавством для субпідрядників фізичних осіб-

підприємців, у складі пропозиції конкурсних торгів Учасником не подаються. 

У випадку, якщо субпідрядником виступає філія юридичної особи, то додатково надаються 

документи, що підтверджують повноваження філії. 


