
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ І. Загальні положення 

1 2 3 
1 Терміни, які 

вживаються в 
тендерній документації 

Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону 
України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року  № 
922-VIII (із змінами, далі – Закон). Терміни, які 
використовуються в цій тендерній документації, вживаються в 
значенні, наведеному в Законі. 

2 Інформація про 
замовника торгів 

 

2.1 повне найменування Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький коледж 
дизайну та економіки» 

2.2 місцезнаходження 58001, м. Чернівці, вул. Є.Гребінки, 16 

2.3 посадова особа 
замовника, уповноважена 
здійснювати зв'язок з 
учасниками 

Гапей Алла Василівна, голова тендерного комітету, заступник 
директора з адміністративно-господарської роботи, 58001, м. 
Чернівці, вул. Евгена Гребінки, 16, тел/факс (0372) 57-34-09,        
e-mail: collegeofdesign.cv@gmail.com 

3 Процедура закупівлі відкриті торги 
4 Інформація про 

предмет закупівлі 
  

4.1 назва предмета закупівлі Природний газ за кодом За кодом CPV за ДК 021:2015: код 
09123000-7 Природний газ (надалі товар) 

4.2 опис окремої частини 
(частин) предмета 
закупівлі (лота), щодо 
якої можуть бути подані 
тендерні пропозиції  

Умовами цієї тендерної документації не визначено окрему 
частину (частини) предмета закупівлі (лота). 

4.3 місце, кількість, обсяг 
поставки товарів 
(надання послуг, 
виконання робіт) 

Місце поставки товарів: м. Чернівці, вул. Є.Гребінки, 16; 
Кількість: 42000 м3, зокрема: 
м. Чернівці, вул. Є.Гребінки, 16 – 40800 м3 
м. Чернівці, вул. 28 Червня, 2 – 1200 м3 

4.4 строк поставки товарів 
(надання послуг, 
виконання робіт) 

Січень-грудень 2019 року. 

5 Недискримінація 
учасників 

Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та 
організаційно-правових форм беруть участь у процедурах 
закупівель на рівних умовах. 

6 Інформація про 
валюту, у якій повинно 
бути розраховано та 
зазначено ціну 
тендерної пропозиції 

Валютою тендерної пропозиції є гривня. Розрахунки 
здійснюватимуться у національній валюті України згідно з 
умовами укладеного договору.  
У разі, коли учасником процедури закупівлі є нерезидент, 
такий учасник може зазначити ціну тендерної пропозиції у 
доларах США або Євро.  
При цьому при розкритті тендерних пропозицій ціна такої 
пропозиції перераховується у гривні за офіційним курсом 
гривні до долару США, або Євро, встановленим 
Національним банком України на дату розкриття тендерних 
пропозицій, про що зазначається у протоколі розкриття 
тендерних пропозицій.          
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Інформація  про  мову 
(мови),  якою  (якими) 
повинно  бути  складено 
тендерні пропозиції 

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що 
готуються замовником, викладаються українською мовою. 
Тендерна пропозиція та усі документи, що мають 
відношення до неї, складаються українською мовою. 
Допускається подача Учасником окремих документів, що 
мають відношення в т.ч. до інших суб’єктів або технічних 
характеристик товару іншою загальновживаною 
міжнародною мовою. Специфікація щодо технічних 
показників товару може бути викладена англійською або 
російською мовою із зазначенням за потреби 
загальновживаних абревіатур або скорочень англійською 
мовою. 
 

ІІ. Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації 
1 Процедура надання 

роз’яснень щодо 
тендерної документації  

Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за десять 
днів до закінчення строку подання тендерних пропозицій 
звернутися через електронну систему закупівель до 
замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації. 
Усі звернення за роз’ясненнями автоматично 
оприлюднюються в електронній системі закупівель без 
ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник 
повинен протягом трьох робочих днів з дня їх 
оприлюднення надати роз’яснення на звернення та 
оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу 
відповідно до статті 10 Закону; 
у разі несвоєчасного надання або ненадання замовником 
роз’яснень щодо змісту тендерної документації строк 
подання тендерних пропозицій автоматично продовжується 
електронною системою не менше як на сім днів. 

2 Внесення змін до 
тендерної  документації 

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами 
звернень або на підставі рішення органу оскарження внести 
зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до 
тендерної документації строк для подання тендерних 
пропозицій продовжується в електронній системі закупівель 
таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної 
документації до закінчення строку подання тендерних 
пропозицій залишалося не менше ніж сім днів; 
зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, 
розміщуються та відображаються в електронній системі 
закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації 
додатково до початкової редакції тендерної документації. 
Замовник разом із змінами до тендерної документації в 
окремому документі оприлюднює перелік змін, що 
вносяться. Положення тендерної документації, до яких 
уносяться зміни, відображаються у вигляді закреслених 
даних та повинні бути доступними для перегляду після 
внесення змін до тендерної документації; 
        Зазначена інформація оприлюднюється замовником 
відповідно до статті 10 Закону 

ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції  
1 Зміст і спосіб подання 

тендерної пропозиції 
Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді 
шляхом заповнення електронних форм з окремими 
полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші 
критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), та 
завантаження файлів з: 



 

заповненою учасником формою «Тендерна пропозиція» 
згідно з Додатком 1 (учасник не зазначає в тендерній 
пропозиції цінові показники, у разі якщо вартість закупівлі 
дорівнює або перевищує 133 тисячі євро); 
інформацією та документами, що підтверджують 
відповідність учасника кваліфікаційним критеріям;  
інформацією щодо відповідності учасника вимогам, 
визначеним у статті 17 Закону; 
інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні 
характеристики предмета закупівлі, а також відповідну 
технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, 
малюнки чи опис предмета закупівлі) у відповідності до 
Додатку 3 тендерної документації;  
документами, що підтверджують повноваження посадової 
особи або представника учасника процедури закупівлі щодо 
підпису документів тендерної пропозиції; 
документом, що підтверджує надання учасником 
забезпечення тендерної пропозиції (якщо таке забезпечення 
передбачено оголошенням про проведення процедури 
закупівлі); 
інформацією про субпідрядника (субпідрядників) – лише 
якщо предмет закупівлі - роботи. 
документи (копія виписки з протоколу засновників (у разі 
наявності), копія наказу про призначення (у разі ненадання 
копії виписки з протоколу засновників), або довіреність, 
інший документ), що підтверджують правомочність 
представника (представників) учасника підписувати 
документи тендерної пропозиції, у тому числі проекту 
договору, а також договору за результатами торгів (один із 
таких документів за вибором учасника, повинен бути 
наданий у складі тендерної документації); 
завізованим (шляхом проставляння пiдпису уповноваженої 
особи учасника та печатки учасника на кожній сторінцi) 
проектом договору про закупівлю без заповнення його 
пунктів; 
інформацію у довільній формі щодо застосування 
Учасником заходів із захисту довкілля. 
Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що 
пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не 
впливають на зміст пропозиції, а саме - відсутність підписів 
та/або печаток на окремих документах, а також технічні 
помилки та описки, в т.ч. 

- орфографічні помилки та технічні описки в словах та 
словосполученнях, що зазначені в документах, які 
підготовлені безпосередньо учасником та надані у складі 
пропозиції; 

- зазначення неправильної назви документа, що 
підготовлений безпосередньо учасником, уразі якщо зміст 
такого документа повністю відповідає вимогам цієї 
Документації; 

-   зазначення неповного переліку інформації в певному 
документі, усупереч вимогам документації, у разі якщо така 
інформація повністю відображена в іншому документі, що 
наданий у складі тендерної  пропозиції учасника; 

-   інші механічні помилки. 



 

Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну 
пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній 
документації частини предмета закупівлі (лота)) 

2 Забезпечення тендерної 
пропозиції 

Забезпечення тендерної пропозиції  не вимагається. 

3 Умови повернення чи 
неповернення 
забезпечення тендерної 
пропозиції 

Забезпечення тендерної пропозиції  не вимагається. 

4 Строк, протягом якого 
тендерні пропозиції є 
дійсними 

       Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 
днів з дня розкриття тендерних пропозицій. До закінчення 
цього строку замовник має право вимагати від учасників 
продовження строку дії тендерних пропозицій; 
Учасник має право: 
Відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого 
ним забезпечення тендерної пропозиції; 
Погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним 
тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної 
пропозиції. 

5 Кваліфікаційні критерії 
до учасників та вимоги, 
установлені статтею 17 
Закону 

Кваліфікаційні критерії до учасників визначені 
Замовником відповідно до вимог статті 16 Закону, 
вимоги, встановлені статтею 17 Закону та інформація 
про спосіб документального підтвердження 
відповідності учасників кваліфікаційним критеріям та 
іншим вимогам визначені у тендерній документації. 
 
Для участі у процедурі закупівель учасники повинні мати 
кваліфікаційні дані, які відповідають зокрема таким 
критеріям:  
- наявність обладнання та матеріально-технічної бази; 
- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають 
необхідні знання та досвід; 
- наявність документально  підтвердженого   досвіду   
виконання аналогічних договорів. 
Учасник зобов’язаний надати Замовнику у складі 
пропозиції документи, які підтверджують відповідність 
Учасника кваліфікаційним критеріям у обсязі, визначених 
цією тендерною документацією, в т.ч. зазначених у 
Додатках до цієї тендерної документації. 
Учасники закупівлі повинні подати наступні документи на 
виконання положень статті 16, 17 Закону у формі та 
способі, що наведено нижче: 
- Відомості у довільній письмовій формі з ЄДРПОУ про 
Учасника - юридичну особу або Учасника - фізичну особу – 
суб’єкта підприємницької діяльності відповідно до 
Положення про Єдиний держаний реєстр підприємств та 
організацій України, затвердженому постановою Кабінету 
Міністрів України від 22.01.1996 № 118; 
- Інформацію у довільній формі, яка підтверджує 
відсутність підстав для відмови учасникові в участі у 
процедурі закупівлі, із зазначенням відповідної інформації 
за частиною 1 та 2 статті 17 Закону. 
Для підтвердження відповідності Учасника кваліфікаційним 
критеріям, останній повинен надати у складі своєї тендерної 



 

пропозиції наступні документи: 
- Довідка в довільній формі, щодо наявності у учасника 
обладнання та матеріально-технічної бази, достатнього для 
виконання умов договору про закупівлю із поставки 
предмету закупівлі, завірена власним підписом та печаткою 
учасника. 
Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження 
наявності працівників відповідної кваліфікації, що мають 
необхідні знання та досвід: 
- довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, 
які мають необхідні знання та досвід, завірена власним 
підписом та печаткою учасника. 
-	 копія штатного розпису або один із документів, що 
підтверджують наявність найманих працівників згідно 
чинного законодавства про працю. 
Документи, що підтверджують  відповідність учасника 
кваліфікаційному критерію «Наявність документально 
підтвердженого досвіду виконання аналогічних 
договорів»*: 
- Довідка у довільній формі про досвід виконання 
аналогічних договорів, завірена власним підписом та 
печаткою учасника.  
*Аналогічними договорами в розумінні цієї документації є 
договори на постачання газу природного; 
- Копії аналогічних договорів із попередніми Замовниками, 
не менше 2-х.   
Копії аналогічних договорів мають бути надані від 
підприємств, установ, організацій, щодо яких надавалась 
інформація у довідці про досвід виконання аналогічних 
договорів. Разом із копіями аналогічних договорів на 
підтвердження їх повного виконання учасники зобов’язані 
надати копію накладної на поставку товару (або акту 
приймання-передачі товару, чи іншого документу, що 
підтверджує фактичне постачання (повне або часткове) 
товару за договорами у власність контрагента учасника). 
 
- Інформацію у довільній формі про наявність поточного 
рахунку Учасника торгів (в тому числі для учасників-
фізичних осіб), що посвідчує можливість здійснення 
фінансових операцій, пов’язаних з розрахунками за 
результатами проведеної процедури закупівлі. Інформація 
про наявність поточного рахунку повинна бути 
підтверджена довідкою (оригінал або копія), виданою 
Учаснику банківською установою, у якій відкрито поточний 
рахунок. 
Документи, які повинен подати Учасник для 
підтвердження того, що він здійснює господарську 
діяльність відповідно до положень установчих 
документів (статуту) та відповідно до вимог чинного 
законодавства: 
- нотаріально завірена копія Статуту (для юридичних осіб); 
-	 копія діючої ліцензії на вид діяльності (постачання 
природного газу); 
- інформацію у довільній формі про форму оподаткування 
Учасника з наданням підтвердження у вигляді документа 



 

виданого відповідним уповноваженим органом державної 
влади або його копії завіреної відповідно до вимог 
тендерної документації. 
 
Додатково для акціонерних товариств: 
- довідка у довільній формі стосовно відомостей про 
власників істотної участі в юридичній особі (із зазначенням 
частки). Під істотною участю розуміється пряме або 
опосередковане володіння часткою в розмірі 10 і більше 
відсотків статутного капіталу (фонду 10 і більше відсотків 
акцій або право голосу в юридичній особі прямий або 
опосередкований вплив на неї); 
-  оригінал або нотаріально завірену копію інформаційної 
довідки про акціонерів, які є власниками 10 і більше 
відсотків статутного капіталу, на підставі реєстру власників 
іменних цінних паперів виданою відповідною 
депозитарною установою. 
*Примітки:  
1. Документи, що не передбачені законодавством для 
учасників, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не 
подаються ними у складі тендерної пропозиції.  
2. Учасники - нерезиденти для виконання вимог щодо 
подання документів, передбачених тендерною 
документацією, подають у складі тендерної пропозиції 
документи, передбачені законодавством країн, де вони 
зареєстровані (у разі наявності). Такі документи 
надаються разом із документальним підтвердженням 
легалізації документу в Україні та завіреним належним 
чином перекладом на українську мову. 
3. Документи, що не передбачені законодавством країн 
учасників-нерезидентів, законодавством для учасників 
юридичних або учасників фізичних осіб, у тому числі 
фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі 
тендерної пропозиції, з наданням відповідних пояснень. 
4. Всі документи, окрім оригіналів і нотаріально 
засвідчених копій, виданих іншими установами 
(організаціями), повинні бути завірені власною печаткою 
Учасника (підписом Учасника - фізичної особи), якщо інше 
не передбачено чинним законодавством України. 

6 Інформація про 
технічні, якісні та 
кількісні 
характеристики 
предмета закупівлі 

З метою імплементації Третього енергетичного пакету, 
Верховною Радою України в Законі України «Про ринок 
природного газу» відображена одна з основних вимог цього 
пакету: відокремлення постачання природного газу від 
інших видів діяльності на ринку природного газу, зокрема 
його зберігання. Відповідно до п.18 ч.1 с.1 Закону України 
«Про ринок природного газу» оператор газосховища - 
суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює 
діяльність із зберігання (закачування, відбору) природного 
газу з використанням одного або декількох газосховищ на 
користь третіх осіб (замовників). За правилами ст.47 Закону 
України «Про ринок природного газу» оператор 
газосховища не може провадити діяльність з видобутку або 
постачання природного газу. Таким чином, газосховища 
можуть знаходитись виключно у оператора газосховищ, а 
не у постачальника природного газу. Крім того, на території 



 

України газосховища знаходяться у стані природної 
монополії. Так, відповідно до Зведеного переліку суб’єктів 
природних монополій  оператором газосховищ можуть бути 
виключно ПАТ «Державне акціонерне товариство 
«Чорноморнафтогаз» та ПАТ «Укртрансгаз». Національною 
комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг ліцензії на здійснення 
діяльності оператора газосховища були видані лише двом 
зазначеним вище Товариствам. Відтак, постачальники 
природного газу повинні у складі тендерної пропозиції 
письмово гарантувати наявність укладеного договору з 
оператором газосховища на зберігання природного газу із 
наданням відповідної копії такого правочину. 
Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі 
тендерних пропозицій інформацію та документи, які 
підтверджують відповідність тендерної пропозиції 
учасника технічним, якісним, кількісним та іншим 
вимогам до предмета закупівлі: 
 
- гарантійний лист щодо дотримання  технічних вимог 
предмету закупівлі з посиланням на ДСТУ 5542-87  «Гази 
горючі природні для промислового і комунально-
побутового призначення. Технічні умови» та іншим 
вимогам, встановленим державними стандартами, 
технічними умовами, нормативно-технічними документами 
щодо його якості, а також інші документи, які 
підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника 
якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета 
закупівлі, та зазначені замовником у технічному завданні 
(додаток №3 до тендерної документації). 
-	 копія діючого договору на транспортування природного 
газу учасника закупівлі із суб’єктом природної монополії - 
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" 
 
Згідно Кодексу ГТС (Розділ VII п.2) до договору 
транспортування замовники послуг транспортування 
повинні надати Оператору ГТС фінансове забезпечення 
щодо послуг балансування системи в вигляді: 
безвідкличної безумовної банківської гарантії; попередньої 
оплати; або передачі газу оператору ГТС, який є власністю 
замовника послуги балансування, в розмірі фінансового 
забезпечення (нотаріальні договори). Розмір фінансового 
забезпечення має бути не меншим 20 % вартості 
природного газу, який планується транспортувати на 
місяць. В складі тендерної пропозиції учасники зобов’язані 
документально підтвердити свою відповідність зазначеній 
вище вимозі і строк чинності документу, що є не меншим 
за строк постачання товару, що складає предмет закупівлі.  
Учасник за власним бажанням може надати додаткові 
матеріали про його відповідність кваліфікаційним 
критеріям. 
 

7 Інформація про 
субпідрядника (у 
випадку закупівлі 

Не передбачається. 



 

робіт) 

8 Унесення змін або 
відкликання тендерної 
пропозиції учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою 
тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без 
втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни 
або заява про відкликання тендерної пропозиції 
враховуються в разі, якщо їх отримано електронною 
системою закупівель до закінчення строку подання 
тендерних пропозицій. 

ІУ. Подання та розкриття тендерної пропозиції 
1 Кінцевий строк 

подання тендерної 
пропозиції 

кінцевий строк подання тендерних пропозицій визначається 
електронною системою закупівель автоматично та 
зазначаються в оголошенні про проведення процедури 
відкритих торгів; 
отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до 
реєстру; 
електронна система закупівель автоматично формує та 
надсилає повідомлення учаснику про отримання його 
пропозиції із зазначенням дати та часу;  
тендерні пропозиції, отримані електронною системою 
закупівель після закінчення строку подання, не 
приймаються та автоматично повертаються учасникам, які 
їх подали. 

2 Дата та час розкриття 
тендерної пропозиції 

дата і час розкриття тендерних пропозицій визначаються 
електронною системою закупівель автоматично та 
зазначаються в оголошенні про проведення процедури 
відкритих торгів. 

У. Оцінка тендерної пропозиції 
1 Перелік критеріїв та 

методика оцінки 
тендерної пропозиції із 
зазначенням питомої 
ваги критерію 

замовником визначаються критерії та методика оцінки 
відповідно до частини першої статті 28 Закону; 
оцінка тендерних пропозицій проводиться електронною 
системою закупівель автоматично на основі критеріїв і 
методики оцінки, зазначених замовником у тендерній 
документації та шляхом застосування електронного 
аукціону; 
у разі якщо єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій 
є ціна, то замовник зазначає інформацію про включення/не 
включення до ціни податку на додану вартість (ПДВ); 
у разі якщо для визначення найбільш економічно вигідної 
тендерної пропозиції крім ціни застосовуються інші 
критерії оцінки, у тендерній документації визначається їх 
вартісний еквівалент або питома вага цих критеріїв у 
загальній оцінці тендерних пропозицій. Питома вага 
цінового критерію не може бути нижчою ніж 70 відсотків; 
тендерна пропозиція, подана учасником, оцінюється 
замовником за приведеною ціною, яка розраховується 
автоматично системою електронних закупівель на момент 
подання пропозиції учасником за математичною формулою 
PP = P/(1 + (F1 + F2 +… + Fn)/PV), де: 
PP – приведена ціна; 
P – ціна; 
F1…Fn – питома вага інших критеріїв оцінки, 
запропонованих учасником;  
PV – питома вага критерію “ціна” 



 

2 Інша інформація Ціна вказується з двома десятковими знаками. 
Учасник визначає ціну товарів, які він пропонує 

постачати за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат, в 
т.ч. і на транспортування до закладів замовника, податків і 
зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх 
інших витрат (з врахуванням Закону України «Про ціни та 
ціноутворення»). До розрахунку ціни входять усі види робіт 
та послуг, у тому числі й ті, які доручатимуться для 
виконання третім особам. Не врахована Учасником вартість 
окремих робіт та послуг не сплачується Замовником 
окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими 
у загальній ціні його пропозиції та остаточно виводиться 
підсумкова ціна пропозиції конкурсних торгів. 
Учасник самостійно несе відповідальність за формування 

ціни пропозиції, та формує ціни у відповідності до вимог 
чинного законодавства. Вартість пропозиції конкурсних 
торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. До ціни 
пропозиції конкурсних торгів не включаються витрати, які 
учасник поніс при підготовці пропозиції та проведені 
процедури закупівлі. Учасник відповідає за одержання 
будь-яких та/або всіх необхідних дозволів, ліцензій та 
інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції, та 
самостійно несе всі витрати на їх отримання. 
Витрати учасника, пов'язані з підготовкою та поданням 
пропозиції конкурсних торгів не відшкодовуються (в тому 
числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що 
не відбулися). 
У разі якщо оголошення про проведення процедури 
закупівлі оприлюднюється відповідно до положень частини 
четвертої статті 10 цього Закону (якщо очікувана вартість 
закупівлі перевищує суму, еквівалентну: для товарів і 
послуг - 133 тисячам євро; для робіт - 5150 тисячам євро) у 
день і час закінчення строку подання тендерних пропозицій, 
зазначених в оголошенні про проведення процедури 
закупівлі, електронною системою закупівель автоматично 
розкривається частина тендерної пропозиції з інформацією 
та документами, що підтверджують відповідність учасника 
кваліфікаційним критеріям, та інформацією і документами, 
що містять технічний опис предмета закупівлі. 
Під час розкриття тендерних пропозицій автоматично 
розкривається вся інформація, зазначена в пропозиціях 
учасників, та формується перелік учасників у порядку від 
найнижчої до найвищої запропонованої ними 
ціни/приведеної ціни. Не підлягає розкриттю інформація, 
що обґрунтовано визначена учасником конфіденційною. 
Конфіденційною не може бути визначена інформація про 
запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, 
технічні специфікації та документи, що підтверджують 
відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до 
статті 16 і вимогам, установленим статтею 17 цього Закону. 
Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та 
оприлюднюється електронною системою закупівель 
автоматично в день розкриття пропозицій за формою, 
установленою Уповноваженим органом. 
Перелік додатків, що завантажуються замовником до 



 

електронної системи закупівель разом із тендерною 
документацією у одному файлі: 

1. Форма «Тендерна пропозиція» (додаток №1). 
2. Документи, які вимагаються для підтвердження 
відповідності пропозиції учасника торгів та учасника-
переможця вимогам Замовника та інші вимоги Замовника 
(додаток №2); 

3. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні 
характеристики предмета закупівлі (згідно додатку №3). 
Додатки наведені у документації є невід’ємною частиною 
документації. 
Окремим додатком завантажується проект договору 
постачання природного газу. 
Документи повинні бути надані в електронному  вигляді та 
містити розбірливі зображення. 
У складі тендерної пропозиції Учасниками закупівлі 
додатково повинні бути надані у окремому файлі: 
- довідка на фірмовому бланку підприємства (у разі 
наявності) в довільній формі по те, що відповідно до Закону 
України “Про захист персональних даних” керівник 
підприємства надає  згоду на оброблення своїх 
персональних даних, (в т.ч. збирання, зберігання і 
поширення, включаючи оприлюднення на веб-порталі 
«Публічні закупівлі» – prozorro.gov.ua) з метою проведення 
процедури публічних закупівель; 
- інформація у довільній формі про кінцевого 
вигодоодержувача юридичної особи Учасника та/або 
кінцевого вигодоодержувача її засновника, якщо засновник 
- юридична особа; та/або структуру власності засновників - 
юридичних осіб, яка дає можливість встановити фізичних 
осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб згідно 
Закону України від 14.10.2014 №1701 «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо визначення 
кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних 
діячів; 
- з метою захисту прав та інтересів сторін за договором про 
закупівлю товарів за державні кошти, Замовник торгів має 
право вимагати вчинення дій згідно ч.4 ст.639 Цивільного 
кодексу України щодо такого виду договорів, які будуть 
оплачені за рахунок учасника, із яким укладено договір про 
закупівлю. Учасник торгів повинен надати у складі 
тендерної пропозиції в окремому завантаженому файлі 
листа в довільній формі, стосовно згоди з умовами, щодо 
можливості нотаріального посвідчення договору про 
закупівлю та з наступною оплатою вартості вчинення таких 
нотаріальних дій за рахунок учасника-переможця торгів 
разом із копією документу, що посвідчує особу, 
уповноважену на підписання договору про закупівлю за 
результатами проведення цих торгів та копією його 
ідентифікаційного коду (номеру). Учасник торгів не 
повинен включати до вартості своєї тендерної пропозиції, 
витрати, що можуть бути пов’язані і з нотаріальним 
посвідченням договору про закупівлю; 
- інші документи та інформація, що передбачена даною 
тендерною документацією. 



 

Усі документи, що подаються учасником закупівлі повинні 
містити наступне маркування: найменування посади особи, 
яка підписує документ, особистого її підпису, ініціалів і 
прізвища цієї особи, а також печатка за наявності. 

3 Відхилення тендерних 
пропозицій 

тендерна пропозиція відхиляється замовником у разі якщо:  
учасник: 
- не відповідає   кваліфікаційним   критеріям, установленим 
статтею 16 Закону; 
- не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке 
забезпечення вимагалося замовником; 
переможець: 
- відмовився від підписання договору про закупівлю 
відповідно до вимог тендерної документації або укладення 
договору про закупівлю; 
- не надав документи, що підтверджують відсутність 
підстав, передбачених статтею 17 Закону; 
- наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині сьомій 
статті 28 Закону; 
- тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної 
документації; 
 
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 тендерній пропозиції будь-
якої недостовірної інформації, що є суттєвою при 
визначенні результатів процедури закупівлі, замовник 
відхиляє тендерну пропозицію такого учасника. 
 
інформація про відхилення тендерної пропозиції протягом 
одного дня з дня прийняття рішення оприлюднюється в 
електронній системі закупівель та автоматично 
надсилається учаснику/переможцю, тендерна пропозиція 
якого відхилена через електронну систему закупівель 
 
 

УІ. Результати торгів та укладання договору про закупівлю 
1 Відміна замовником 

торгів чи визнання їх 
такими, що не 
відбулися 

замовник відміняє торги в разі: 
відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і 
послуг; 
неможливості усунення порушень, що виникли через 
виявлені порушення законодавства з питань публічних 
закупівель; 
порушення порядку оприлюднення оголошення про 
проведення процедури закупівлі та повідомлення про намір 
укласти договір, передбачених Законом; 
подання для участі в них менше двох тендерних 
пропозицій, а в разі здійснення закупівлі за рамковими 
угодами з кількома учасниками – менше трьох пропозицій; 
допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій, а в 
разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома 
учасниками – менше трьох пропозицій; 



 

відхилення всіх тендерних пропозицій згідно із Законом; 
про відміну процедури закупівлі за такими підставами має 
бути чітко визначено в тендерній документації; 
торги може бути відмінено частково (за лотом); 
замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, 
у разі: 
якщо ціна найбільш економічно вигідної тендерної 
пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на 
фінансування закупівлі; 
якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок 
непереборної сили; 
скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і 
послуг; 
замовник має право визнати торги такими, що не відбулися 
частково (за лотом);  
повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що 
не відбулися, оприлюднюється в електронній системі 
закупівель замовником протягом одного дня з дня 
прийняття замовником відповідного рішення та 
автоматично надсилається усім учасникам електронною 
системою закупівель 

2 Строк укладання 
договору  

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, якого 
визнано переможцем торгів, протягом строку дії його 
пропозиції не пізніше ніж через двадцять днів з дня 
прийняття рішення про намір укласти договір про 
закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та 
пропозиції учасника-переможця;  
з метою забезпечення права на оскарження рішень 
замовника договір про закупівлю не може бути укладено 
раніше ніж через десять днів з дати оприлюднення на веб-
порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір 
укласти договір про закупівлю 

3 Проект договору про 
закупівлю  

Проект договору складається замовником з урахуванням 
особливостей предмету закупівлі; 
Разом з тендерною пропозицією учасником в окремому 
файлі подається проект договору про закупівлю, кожна 
сторінка якого завізована учасником закупівлі. Сторони 
можуть внести зміни в умови проекту договору про 
закупівлю, що визначені за окремим додатком до тендерної 
документації окрім істотних умов за результатами 
проведеного аукціону з метою деталізації порядку 
постачання товару, а також визначення обсягу 
відповідальності.  
У складі тендерної пропозиції учасники закупівлі повинні 
надати інформацію (довідку в довільній формі) про особу, 
що уповноважена підписувати договір про закупівлю у разі 
перемоги учасника у торгах. Довідка повинна містити 
відомості про повноваження на підписання договору про 
закупівлю, наявність чи відсутність обмежень щодо 
можливості підписання договорів. 
Договір про закупівлю є нікчемним у разі: 
- його укладення з порушенням вимог частини четвертої 
статті 36 цього Закону; 
- його укладення в період оскарження процедури закупівлі 
відповідно до статті 18 цього Закону; 



 

- його укладення з порушенням строків, передбачених 
частиною другою статті 32 та абзацом восьмим частини 
третьої статті 35 цього Закону, крім випадків зупинення 
перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом 
оскарження відповідно до статті 18 цього Закону. 

4 Істотні умови, що 
обов’язково 
включаються до 
договору про закупівлю 

Зазначається замовником відповідно до вимог статей 36 і 37 
Закону та згідно проекту договору доданого до тендерної 
документації.  
Договір про закупівлю укладається відповідно до норм 
Цивільного кодексу України та Господарського кодексу 
України з урахуванням особливостей, визначених цим 
Законом. 
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. 
Забороняється укладання договорів, що передбачають 
оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без 
проведення процедур закупівель, крім випадків, 
передбачених цим Законом. 
Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від 
змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у 
тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури 
закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування 
переговорної процедури. Істотні умови договору про 
закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до 
виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім 
випадків: 
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням 
фактичного обсягу видатків замовника; 
2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 
відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за 
умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, 
визначеної в договорі; 
3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке 
покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в 
договорі; 
4) продовження строку дії договору та виконання 
зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, 
надання послуг у разі виникнення документально 
підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке 
продовження, у тому числі непереборної сили, затримки 
фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не 
призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі; 
5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни 
кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг); 
6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів 
пропорційно до змін таких ставок; 
7) зміни встановленого згідно із законодавством органами 
державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу 
іноземної валюти, зміни біржових котирувань або 
показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, 
які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі 
встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни; 



 

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини 
п’ятої  статті 36 Закону. 
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.		
Зазначені вище основні вимоги до договору та вимоги, що 
сформовані окремим Додатком до тендерної документації 
не є остаточними і вичерпними, і можуть бути доповнені і 
скориговані під час укладання договору з учасником-
переможцем торгів в залежності від специфіки предмету, 
характеру, інших умов конкретного договору. 
Учасник торгів зобов’язаний подати у складі тендерної 
пропозиції лист про згоду з істотними (основними) умовами 
договору, що зазначені вище, завірений підписом  та 
печаткою Учасника, що наведений вище. 

5 Дії замовника при 
відмові переможця 
торгів підписати 
договір про закупівлю 

у разі відмови переможця торгів від підписання договору 
про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації 
замовник відхиляє тендерну пропозицію цього учасника та 
визначає переможця серед тих учасників, строк дії 
тендерної пропозиції яких ще не минув 

6 Забезпечення 
виконання договору 
про закупівлю  

замовник має право вимагати від учасника-переможця 
внесення ним не пізніше дати укладення договору про 
закупівлю забезпечення виконання такого договору, якщо 
внесення такого забезпечення передбачено тендерною 
документацією;  
розмір забезпечення виконання договору про закупівлю не 
може перевищувати 3 відсотків вартості договору; 
замовник повертає забезпечення виконання договору про 
закупівлю після виконання учасником-переможцем 
договору, у разі визнання судом результатів процедури 
закупівлі або договору про закупівлю недійсними та у 
випадках, передбачених статтею 37 Закону, а також згідно з 
умовами, зазначеними в договорі, але не пізніше ніж 
протягом п’яти банківських днів з дня настання зазначених 
обставин. 
Забезпечення виконання договору про закупівлю даною 
тендерною документацією не вимагається 
 

 



 

Додаток 1 до  тендерної документації 
	

ФОРМА "ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ" 
(форма, яка подається Учасником) 

	
Ми, __________________________________________(в цьому місці зазначається повне 
найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи - Учасника) надає свою пропозицію щодо 
участі у відкритих торгах на закупівлю за предметом ДК 021:2015 - 09123000-7 Природний газ.	
Вивчивши тендерну документацію та технічні вимоги на виконання зазначеного вище, ми, 

уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги 
замовника та Договору за наступною ціною: 

№ 
 

Найменування 
предмету закупівлі 

Одиниця 
виміру Кількість 

Ціна за 1 м³  
(без урахування 
ПДВ), грн. 

Вартість  
пропозиції 

 (без урахування 
ПДВ), грн. 

№1 
 Природний газ 
(постачання 
природного газу) 

м³ 42000   

Загальна вартість пропозиції (без урахування ПДВ), грн  
ПДВ, грн.      
Загальна вартість пропозиції  (з урахуванням ПДВ), грн.  
Для проведення аукціону (оцінки) електронною системою закупівель учасник зазначає ціну з урахування ПДВ. 

1. У разі визначення нас переможцем та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, ми 
візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором. 

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня визначення 
переможця тендерних пропозицій.  

3. Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами 
тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними 
для Вас умовами.   

4. Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі наявності обставин 
для цього згідно із Законом.  

5. Якщо нас визначено переможцем торгів, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір із 
замовником не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю 
та не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення 
про намір укласти договір про закупівлю.  

6. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами 
проведення процедури закупівлі, визначеними в тендерній документації.  

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

_________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Додаток 2 
до тендерної документації 

 
1.1 ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ 

ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА 
 

Учасник торгів повинен подати у складі тендерної пропозиції «Довідку про відсутність 
підстав для відмови Замовником Учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до 
статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі»» за наступною формою: 

 
(Найменування Учасника)  (далі – Учасник), підтверджує, що Замовник не має жодної з 

підстав для відмови нам в участі у процедурі закупівлі, передбачених частинами першою та 
другою статті 17 Закону України "Про публічні закупівлі", а саме: 

1) (найменування Учасника) не пропонує, не дає або не 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) відомості про (найменування Учасника)не внесено до Єдиного державного 
реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. 

3) службові (посадові) особи (найменування Учасника), яких уповноважено 
Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, а саме: 
має право підпису тендерної документації  (ПІБ, посада) 
має право підпису договору (ПІБ, посада) 
не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель 
корупційного правопорушення. 

4) (найменування фізичної особи - Учасника), яка є Учасником, не було притягнуто 
згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного 
правопорушення. * 

5) (найменування Учасника) 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, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів). 

6)  (найменування фізичної особи - Учасника), яка є Учасником, не була засуджена за 
злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у 
встановленому законом порядку. * 

7) службові (посадові) особи(найменування Учасника), яких уповноважено 
Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, а саме: 
має право підпису документів, що 
стосуються тендерної документації (ПІБ, посада) 
має право підпису договору (ПІБ, посада) 
не було засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не 
погашено у встановленому законом порядку. 

8) (найменування Учасника) не є пов’язаною особою з іншими Учасниками 
процедури закупівлі та/або з членом (членами) тендерного комітету Замовника. 

9) (найменування Учасника) не визнано у встановленому законом порядку 
банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура. 

10) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань». 

Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) (найменування Учасника) 
є:_________________________________________  . 

11) (найменування Учасника) не має заборгованості із сплати податків і зборів 
(обов’язкових платежів). 



 

 
(Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою) 
*) у разі якщо Учасник – фізична особа 

 
 
 

1.2 ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ 
ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА-ПЕРЕМОЖЦЯ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА  

 
Учасник-переможець у строк, що не перевищує п’яти днів з дати оприлюднення на веб-
порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен 
надати:  

1 
 

Документ, який підтверджує, що  
фізична особа, яка є учасником, 
не була засуджена за злочин, 
учинений з корисливих мотивів, 
судимість з якої не знято або не 
погашено у встановленому 
законом порядку  

Довідка, видана уповноваженим органом про те, що 
фізична особа, яка є учасником, не була засуджена 
за злочин, учинений з корисливих мотивів, 
судимість з якої не знято або не погашено у 
встановленому законом порядку, що видана не 
раніше дати оприлюднення оголошення про 
закупівлю. 

2 
 

Документ, який підтверджує, що  
службова (посадова) особа 
учасника, яка підписала тендерну 
пропозицію, не була засуджена за 
злочин, вчинений з корисливих 
мотивів, судимість з якої не знято 
або не погашено у встановленому 
законом порядку 

Довідка, видана уповноваженим органом про те, що 
службова (посадова) особа учасника, яка підписала 
тендерну пропозицію, не була засуджена за злочин, 
вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не 
знято або не погашено у встановленому законом 
порядку, що видана не раніше дати оприлюднення 
оголошення про закупівлю 

3 
 

Документ, який підтверджує, що 
учасник не має заборгованості із 
сплати податків і зборів 
(обов’язкових платежів). 
 

Довідка, видана  уповноваженим органом  про те, 
що учасник не має заборгованості із сплати 
податків і зборів (обов’язкових платежів) (чинна на 
дату її подання Замовнику). 

4 

Зведену довідку у довільній 
формі про відсутність підстав для 
відмови учасникові у процедурі 
закупівлі згідно статті 17 Закону 

Довідка, що сформована учасником-переможцем на 
власному фірмовому бланку та за підписом і 
печаткою уповноваженої особи учасника. За даною 
довідкою учасник-переможець повинен підтвердити 
відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6 і 
8 частини першої статті 17 Закону. 

5 
Остаточну тендерну пропозицію 
за результатами електронного 
аукціону 

Для дотримання вимог частини четвертої статті 36 
Закону, уникнення порушення статті 37 Закону 
переможець в строк п’яти днів з дати оприлюднення 
на веб-порталі Уповноваженого органу 
повідомлення про намір укласти договір надає 
замовнику перераховану (розраховану) ціну 
тендерної пропозиції з урахуванням результатів 
аукціону за формою Додатку №1 до тендерної 
документації. 

Замовник торгів має можливість отримати від суб’єктів господарювання (учасників 
закупівлі), що визначені переможцями закупівлі вищезазначені документи згідно листа 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі «Щодо інформації про перелік відкритих 
єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним» від 15.01.2016 № 3302-06906-06, у 
зв’язку із перехідним періодом у діяльності окремих органів влади, уповноважених на ведення, 
зберігання та надання інформації стосовно правового статусу суб’єктів господарювання. 

 Документи завантажуються в електронному вигляді. 



 

 
Примітки: 
а) всі документи, які повинен Учасник надати до складу тендерної пропозиції (за винятком 

оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями 
(підприємствами, установами)) повинні бути завірені підписом уповноваженої посадової особи 
та печаткою* Учасника та скріплені надписом «Згідно з оригіналом»;  

 
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним 

законодавством. 
б) усі довідки, що видаються будь-якою установою, організацією, підприємством, повинні 

бути чинні на дату розкриття тендерної пропозиції; 
в) у разі необхідності замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої 

учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх 
компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам 
кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або 
факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою 
при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію 
такого учасника; 
г) документи, що не передбачені законодавством для учасників - фізичних осіб, у тому числі  

фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції; 
д) до всіх копій договорів, які подаються учасником у складі тендерної пропозиції мають 

бути подані також копії додатків, які є невід’ємними частинами даних договорів;  
е) за підроблення документів тендерної пропозиції згідно з статтею 358 Кримінального 

кодексу України учасник торгів несе кримінальну відповідальність. 



 

Додаток 3 до тендерної документації 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО  
ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 
           У разі, якщо дане Технічне завдання містить посилання на конкретну марку, 
фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що Технічне завдання 
(технічні вимоги) містить(ять) вираз "або еквівалент". 

1. Газ природний повинен відповідати наступним вимогам: 
1.1. Компонентний склад газу, визначений хроматографічним методом за МВУ 06-063-2011, 

ДСТУ ISO 6974:2007. ДСТУ 5542-87  «Гази горючі природні для промислового і комунально-
побутового призначення. Технічні умови» 

1.2. Природний газ - суміш вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, що перебуває у 
газоподібному стані за стандартних умов (тиск - 760 міліметрів ртутного стовпа і температура - 
20 градусів за Цельсієм) і є товарною продукцією. 

 
Назва компонентів Вміст, % мол. Розширена невизначеність, 

% 
Метан 89,7967 0,1048 
Етан 4,9129 0,0870 
Пропан 1,0417 0,0240 
ізо-Бутан 0,1137 0,0021 
н-Бутан 0,1755 0,0027 
нео-Пентан 0,0038 0,0003 
ізо-Пентан 0,0485 0,0031 
н-Пентан 0,0387 0,0021 
Гексан + вищ. 0,0722 0,0029 
Кисень 0,0071 0,0037 
Азот 1,6114 0,0330 
Діоксид вуглецю 2,1778 0,0410 

 
1.3. Фізико-хімічні показники газу, розраховані за МВУ 06-063-2011, ДСТУ                  

ISO 6976:2009 
Фізико-хімічні показники газу (при 

20 ⁰С та 101,325 кПа) 
Значення Розширена 

невизначеність 
Густина відносна, кг/м3 0,6244 0,0006 
Густина абсолютна, кг/м3 0,7521 0,0008 
Теплота згоряння вища, МДж/м2 38,1059 0,0481 
Теплота згоряння нижща, МДж/м2 34,4026 0,0438 
Число Вобе вище, МДж/м2 48,2224 0,0658 

 
Температура точки роси вологи, приведена до 
тиску 3,92 Мпа, ⁰С  

-10,9 

Температура точки роси вуглеводнів, ⁰С -8,2 
 

2. Обсяги закупівлі газу природного – 42000  м3 
Розбивка по місяцях буде погоджена сторонами на день укладання Договору про закупівлю: 

Місяць  Обсяг  Місяць  Обсяг  Місяць  Обсяг  Місяць  Обсяг  

Січень   Квітень   Липень   Жовтень  

Лютий   Травень   Серпень   Листопад  

Березень  Червень   Вересень   Грудень   

 І кв.  ІІ кв.  ІІІ кв.  ІV кв.  



 

Постачальник природного газу (далі - постачальник) - суб’єкт господарювання, який на 
підставі ліцензії здійснює діяльність із постачання природного газу. 

Постачання природного газу - господарська діяльність, що підлягає ліцензуванню і 
полягає в реалізації природного газу безпосередньо споживачам на підставі укладених з ними 
договорів. 

Виконавець забезпечує суворе дотримання правил прийому сировини, наявність 
сертифікатів відповідності (якості). 

На запропонований товар під час його транспортування, виробництва, тощо повинні 
застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України. 

Якість товару має відповідати вимогам документації та діючим в Україні нормам, щодо 
якості зазначених у цій документації товарів.  

Приймання Товару за кількістю і якістю здійснюється представником замовника. 
Місце поставки товару – заклади та установи, які перебувають на балансі замовника. 
Замовник має право при поставці кожної окремої партії товару вимагати проведення 

незалежної експертизи та лабораторних досліджень щодо якісних показників(характеристик) 
товару та їх відповідності вимогам замовника за рахунок Постачальника. В такому випадку 
Постачальника зобов’язаний вжити заходів щодо забезпечення доставки зразків товару до 
компетентної лабораторії та здійснити оплату відповідних лабораторних досліджень на умовах 
та у строки, визначені замовником. Замовник залишає за собою право вибору лабораторії, що 
здійснюватиме дослідження товару щодо якісних показників. 

Учасник закупівлі зобов’язаний у складі тендерної пропозиції письмово гарантувати згоду з 
умовами закупівлі, визначеними в цій тендерній документації та оголошенні про закупівлю, в 
тому числі з положеннями щодо якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі. 
Запропоновані учасником характеристики мають бути не гірші, ніж вказані в 

зазначеній вище інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики 
предмета закупівлі. 


