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Науково-виробнича асоціація 

 «Племконецентр» 

 

 "ЗАТВЕРДЖЕНО РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ З 
КОНКУРСНИХ ТОРГІВ" 

Протокол № 13 від 27.01. 2014 р. 

 ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ 

       ________________ І.Д. Кеменяш                

                

 
Зміни до документації конкурсних торгів  

для здійснення процедури закупівлі: 

Реконструкція двох телятників під конюшні,  адміністративно-навчального приміщення з 
інфраструктурою та будівництво постійної «гуцульської стежки» для потреб семінарів і виявлення 
робочої продуктивності коней, а також організація утримання коней гуцульської породи табунним 

методом, заснованим на природних пасовищах і залісненій місцевості на зразок традиційного 
розведення на Гуцульщині в с. Голубине площею 6,5 га.  

за кошти міжнародної технічної допомоги в рамках Програми транскордонного 

співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013  

для реалізації проекту IPBU.03.01.00-18-751/11-00 «Створення Польсько - Українського 

центру розведення та популяризації коней гуцульської породи» 

 

1. Пункт 1 розділу І викласти в наступній редакції:  

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про 
здійснення державних закупівель» від 01.06.2010р. №2289-VI (зі змінами), далі - Закон. 
Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в 

значеннях, визначених Законом.  
2. Пункт 1 розділу ІІІ викласти в наступній редакції: 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої 
посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному 
конверті. 

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. 
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути 

пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури 
закупівлі, а також відбитки печатки*. Пропозиція конкурсних торгів запечатується у 
одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника 

процедури закупівлі*. На конверті повинно бути  зазначено: повне найменування і 
місцезнаходження замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про 
проведення торгів, номер державного офіційного друкованого видання, у якому було 

опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі, номер оголошення; повне 
найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його 

місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних 
телефонів; маркування: «Не відкривати до 13.00       27 лютого 2014 року». 

3. Пункт 4 розділу ІІІ викласти в наступній редакції: 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів – не вимагається.  
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4. Пункт 6 розділу ІІІ викласти в наступній редакції: 

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.  
У разі, якщо замовник вимагає від учасників продовження строку дії пропозиції 
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 ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів. 
5. Пункт 1 розділу ІV викласти в наступній редакції: 

Кінцевий строк поданння пропозиції конкурсних торгів (дата, час) – 27 лютого 2014р. до 

11.00 год. 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.  

6. Пункт 2 розділу ІV викласти в наступній редакції: дата та час розкриття пропозиції 

конкурсних торгів - 27 лютого 2014р. о 13.00 год. Далі по тексту.  
7. Пункт 1 розділу V викласти в наступній редакції: 

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.  
Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до 

органів державної  влади, підприємств,  установ, організацій відповідно до їх компетенції. 
У разі  отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам 
кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, 

або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої  недостовірної інформації, 
що є суттєвою при визначенні  результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє 

пропозицію конкурсних торгів такого учасника.  
Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з 
Законом. 

Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких 
не було відхилено згідно з Законом (у кількості не менше двох), на основі критеріїв і 

методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів.  
За результатом розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів складається протокол 
оцінки пропозицій конкурсних торгів.  

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що 
визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.  

8. Пункт 2 розділу V викласти в наступній редакції: 
Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з 
Законом.  

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється за наступними критеріями:  

 загальна вартість виконання робіт. 

Методика оцінки пропозицій конкурсних торгів здійснюється у відповідності до додатку 6 
«Критерії та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів» документації конкурсних 

торгів. 
9. Пункт 5 розділу V викласти в наступній редакції: 
Замовник відміняє торги у разі:  

 відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;  
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 неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення 
законодавства з питань державних закупівель;  

 виявлення факту змови учасників;  

 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.  

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не  відбулися надсилається 
усім учасникам протягом трьох  робочих днів з дня прийняття замовником в ідповідного  
рішення  та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.  

10. Пункт 4 розділу VІ викласти в наступній редакції: забезпечення виконання договору про 
закупівлю не вимагається.  

11. Додаток 1 до тендерної документації викласти в наступній редакції: 
 

ДОДАТОК 1 

Форма „Цінова пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.  
Учасник не повинен відступати від даної форми.  

 

 ФОРМА "ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ" 

 (форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)  

 
Ми, (повне найменування  Учасника), надаємо свою пропозицію конкурсних торгів щодо 

участі у торгах на реконструкцію двох телятників під конюшні, адміністративно-навчального 
приміщення з інфраструктурою та будівництво постійної «гуцульської стежки» для потреб 
семінарів і виявлення робочої продуктивності коней, а також організація утримання коней 

гуцульської породи табунним методом, заснованим на природних пасовищах і залісненій 
місцевості на зразок традиційного розведення на Гуцульщині в с. Голубине площею 6,5 га. за 

кошти міжнародної технічної допомоги в рамках Програми транскордонного співробітництва 
Польща-Білорусь-Україна 2007-2013 для реалізації проекту IPBU.03.01.00-18-751/11-00 
«Створення Польсько - Українського центру розведення та популяризації коней гуцульської 

породи» згідно з технічним завданням Замовника торгів. Вивчивши документацію конкурсних 
торгів та технічне завдання ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та 

погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору: 
1. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів без ПДВ, грн.*: 

 цифрами _________________________________________________________________ 

 прописом_________________________________________________________________ 

2. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з 

нашою пропозицією конкурсних торгів (за умови її відповідності всім вимогам) має силу 
попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми 
візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.  

3. Ми підтверджуємо, що вся інформація, надана нами у складі пропозиції конкурсних торгів, є 

достовірною. 

4. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції конкурсних торгів протягом 90 
календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів, установленого Вами. Наша 
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пропозиція конкурсних торгів буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-
який час до закінчення зазначеного строку.  

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

торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у 
прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. 
6. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником 

не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації 
конкурсних торгів та акцептованої пропозиції і не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у 

державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про 
акцепт пропозиції конкурсних торгів.  
7. Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами процедури 

закупівлі (посада, П.І.Б.): 
________________________________________________________________________________ 

 
8. Додаткові відомості: ____________________________________________________________ 

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

 

* підтверджується розрахунками 

 

 

12. Додаток 6 до тендерної документації викласти в наступній редакції:  
 

ДОДАТОК 6 

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ  

 

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється за наступною методикою:  
 

Встановлена максимально можлива кількість балів за критерієм “загальна вартість виконання 
робіт (ціна)” – 100 балів.  
Кількість балів за критерієм “загальна вартість виконання робіт (ціна)” визначається наступним 

чином. Пропозиції, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива 
кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:  

Бобчисл = Цmin/Цобчисл х 100, де  
Бобчисл = обчислювана кількість балів;  
Цmin – найнижча ціна;  

Цобчисл – ціна пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;  
100 – максимально можлива кількість балів за критерієм “ціна”.  

Найбільш економічно вигідною пропозицією на надання послуг, що є предметом закупівлі, 
визначається пропозиція, яка набрала найбільшу кількість балів.  

У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування 

членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше 
половини членів комітету з конкурсних торгів. Якщо результати голосування розділилися порівну, 

вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів.  
Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів, яке оформляється 

відповідним протоколом. 

 


