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І. Загальні положення 

1. 1. Терміни, які вживають-

ся в документації конкурс-

них торгів 

 

Документація конкурсних торгів (далі ДКТ) розроблена на виконання вимог Закону Украї-

ни «Про здійснення державних закупівель» від 01 червня 2010 року   № 2289-VI (зі змінами 

та доповненнями), надалі Закон.  

Терміни, які використовуються в цій ДКТ, вживаються в значеннях, визначених Законом. 

1.2. Інформація про замов-

ника торгів: 

- повне найменування: 

 

Тернопільський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

медичний ліцей № 15» Тернопільської міської ради Тернопільської області 

- місцезнаходження: Україна, 46013, Тернопільська обл., м.Тернопіль, вул.Лесі Українки, 23  
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- посадова особа замовника, 

уповноважена здійснювати 

зв'язок з учасниками: 

 Відповідальний за проведення торгів: Мацьковська Ганна Петрівна, заступник директора з 

навчально-виховної роботи — голова комітету з конкурсних торгів, м.Тернопіль, вул. Лесі 

Українки, 23, тел. (0352) 24-30-58, 

На всі питання відносно документації конкурсних торгів звертатися за тел. (0352) 24-30-58, 

Сапун Галина Михайлівна, заступник директора з навчально-виховної роботи — секретар 

комітету  з конкурсних торгів, e-mail: skhool_15@ukr.net .  

Отримання документації конкурсних торгів здійснюється за адресою 46013, м.Тернопіль, 

вул. Лесі Українки, 23, кабінет даректора, тел. (0352) 24-90-73 

1.3. Інформація про предмет 

закупівлі 

 

- найменування предмета за-

купівлі: 

Послуги їдалень  Код 56.29.20-00.00 за Державним класифікатором продукції та послуг 

Закупівля не передбачає поділ предмета закупівлі на частини (лоти). 

- вид предмета закупівлі: Послуги їдалень (шкільних)  
- місце, кількість, обсяг пос-

тавки товарів:  

вул. Лесі Українки,23, м.Тернопіль, Тернопільська обл.,46013 

Надання послуг з організації гарячого харчування  учнів 1-4 класів протягом  січня-грудня 

2015року.  

- строк поставки товарів: Січень-грудень    2015 року 

1.4. Процедура закупівлі Відкриті торги 

1.5. Недискримінація учас-

ників 

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.  

1.6.Інформація  про  валюту, 

у якій повинна бути розра-

хована і зазначена ціна про-

позиції конкурсних торгів 

 

Валютою пропозиції конкурсних  торгів (далі ПКТ) є гривня.  

 

1.7. Інформація про мову 

(мови), якою  (якими)  по-

винні  бути складені  пропо-

зиції конкурсних торгів 

Усі документи, що готуються замовником, учасниками та подаються у складі ДКТ та  ПКТ 

або направляються  під час листування щодо проведення цієї процедури закупівлі повинні 

бути  складені українською мовою, а також у разі участі Учасника-нерезидента одночасно 

усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу(англійську) мову. Визначальним 

є текст, викладений українською мовою. 

II. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів 

2.1. Процедура на-

дання роз'яснень 

щодо  документації 

конкурсних торгів  

 

Учасник, який отримав ДКТ, має право не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку 

подання  ПКТ звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо ДКТ. Замовник повинен надати 

роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано ДКТ. 

Замовник має право  внести зміни до ДКТ при необхідності приведення ДКТ у відповідність із 

вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. 

У такому разі замовник вносить відповідні зміни до ДКТ та продовжує строк подання ПКТ  та 

розкриття ПКТ не менше ніж на сім днів, та повідомляє письмово протягом одного робочого дня з 

дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано ДКТ. 
У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту ДКТ або несвоєчасного внесення 
до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття ПКТ не менш як на сім днів 
та повідомити про це всіх осіб, яким було видано ДКТ. 
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону. 
Усі учасники повинні обов’язково  подати замовнику торгів свої заяви на участь у вищезазначених 
торгах незалежно від того, звідки вони отримали документацію конкурсних торгів. 

2.2. Порядок прове-
дення зборів з метою 
роз'яснення запитів 
щодо документації 
конкурсних торгів 

Замовник має право провести збори з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо ДКТ. Результати 

зборів замовник відображає в протоколі зборів з викладенням у ньому усіх роз’яснень щодо запи-

тів. Протокол   надсилається   усім особам, яким було подано ДКТ, незалежно від їх присутності на 

зборах. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.  

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

3.1. Оформлення 

пропозиції конкурс-

них торгів  

*Ця вимога тут та далі 

в тексті ДКТ не стосу-

ється учасників, які 

здійснюють діяльність 

без печатки згідно з 

чинним законодавст-

вом, за винятком ори-

гіналів чи нотаріально 

завірених документів, 

виданих учаснику ін-

шими організаціями 

(підприємствами, 

установами). 

 

Пропозиція конкурсних торгів (надалі ПКТ) подається у письмовій формі за підписом уповноваже-
ної посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному 
конверті.  
Учасник процедури закупівлі має право  подати лише одну ПКТ. 
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеро-
вані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також від-
битки печатки*. 
 Повноваження щодо підпису документів ПКТ учасника процедури закупівлі підтверджується од-
ним із документів:  
- випискою з протоколу засновників; 
- наказом про призначення (у разі підписання керівником), 
- довіреністю або дорученням (у разі підписання іншою уповноваженою особою учасника). 
      - іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання 
документів. 
Копії, надані у складі пропозиції конкурсних торгів повинні містити такі атрибути:  
    -  відмітку «Копія» у верхній правій частині аркуша; 
    - запис про завірення копії документу повинен містити слова « З оригіналом згідно», наймену-
вання посади, прізвище, ініціали, підпис особи, яка засвідчує копію і дату; 
    -  підпис особи завірений печаткою юрособи (фізособи)*. 
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ПКТ запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки 
учасника процедури закупівлі.* 
На конверті повинно бути зазначено: 
   - повне найменування і місцезнаходження  замовника; 
    - назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення 
      відкритих торгів; 
    - повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезна-
ходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; 
    - маркування: „НЕ ВІДКРИВАТИ  до 14 години 20.01.2015 року» 
Замовник рекомендує учасникам оформлювати конверти з ПКТ у відповідності до додатку №4 цієї 
документації. 
 Якщо конверт, що містить ПКТ Учасника, не оформлено відповідно до вищенаведених вимог, За-
мовник не несе відповідальності за збереження форми та змісту пропозиції конкурсних торгів. 
*- при наявності печатки в учасника 

3.2. Зміст пропозиції 

конкурсних торгів 

учасника 

 

 

 

 

         

 

 ПКТ, яка подається Учасником процедури закупівлі повинна складатися з: 
- форми ПКТ згідно з додатком №1 цієї  документації;  
- документального підтвердження відповідності ПКТ  учасника технічним, якісним, кількісним та 
іншим вимогам по предмету закупівлі, встановлених замовником у пункті 7 розділу ІІІ цієї докуме-
нтації ; 
- документально підтвердженої інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям 
та вимогам встановлених замовником у пункті 6 розділу ІІІ цієї документації; 
- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника проце-
дури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;  
 ПКТ повинна містити реєстр вкладених до неї документів. 
 Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з одержанням всіх необхідних дозволів, ліцензій, 
сертифікатів та інших документів, пов’язаних із поданням  ПКТ. 
 У разі невідповідності ПКТ документації конкурсних торгів така пропозиція відхиляється. 

3.3. Забезпечення 

пропозиції конкурс-

них торгів 

  Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається 

3.4. Умови повер-

нення чи неповер-

нення забезпечення 

пропозиції конкурс-

них торгів  

  Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається 

3.5. Строк, протягом 

якого пропозиції 

конкурсних торгів є 

дійсними 

ПКТ вважаються дійсними протягом 90 календарних днів з дати розкриття ПКТ. До закінчення 

цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії ПКТ. 

Учасник має право: 

    - відхилити таку вимогу; 

   - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним ПКТ. 

3.6. Кваліфікаційні 

критерії до учасни-

ків 

Відповідно до статті 16 Закону замовник встановлює наступні  кваліфікаційні критерії:  
- 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 . 

    Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник у складі своєї ПКТ 

надає наступні документи: 
       - Довідку у довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, чи мож-
ливості їх надання. Якщо Учасник має обладнання на умовах оренди, додає засвідчені копії доку-
ментів щодо оренди, завірені підписом керівника або уповноваженої особи та печаткою підприємс-
тва. 
    - Відомості  про достатню кількість працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні 
знання та досвід, що надаватимуть послуги  (додаток №2 цієї документації  з наданням  засвідчених 
ксерокопій документів для підтвердження кваліфікації робітників — диплом або свідоцтво, копія 
медичної книжки - 1 сторінка та відмітка про допуск до роботи); 
     - Довідку у довільній формі про виконання аналогічних договорів щодо предмету закупівлі (з 
наданням засвідчених копій виконаних договорів) 
      - Засвідчену копію балансу за останній звітній період (крім суб’єктів господарської діяльності, 
які оподатковуються за спрощеною системою); 
      - Засвідчену копію звіту про фінансові результати за останній звітній період (крім суб’єктів гос-
подарської діяльності, які оподатковуються за спрощеною системою); 
      -  Засвідчену копію звіту про рух грошових коштів (ф. № 4-1д) за останній звітній період (крім 
суб’єктів господарської діяльності, які оподатковуються за спрощеною системою); 
      - Довідку з обслуговуючого банку про наявність рахунку в банківських установах та про відсут-
ність (наявність) заборгованості за кредитами станом на будь-яку дату між днем отримання тендер-
ної документації та кінцевим терміном подання ПКТ, що вказаний в оголошенні про торги; 
       Відповідно до статті 17 Закону замовник відмовляє учаснику в участі у процедурі закупівлі та 
відхиляє ПКТ , у разі якщо: 
    1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи 

опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в 

будь-якій формі (пропозиція щодо найму па роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на 

прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником 
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певної процедури закупівлі; 

    2) учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері держав-

них закупівель корупційного правопорушення; 

    3) виявлено факт участі учасника у змові; 

    4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процеду-

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

гашено у встановленому законом порядку; 

    5) службова (посадова) особа учасника яку уповноважено учасником представляти його інтереси 

під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням про-

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

погашено у встановленому законом порядку; 

    6) ПКТ подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками 

процедури закупівлі; 

    7) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про 

закупівлю; 

   8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита лік-

відаційна процедура. 

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

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

 Для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у торгах, учасник у складі сво-

єї пропозиції надає наступні документи: 
    1) копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; 
    2)  копію паспорта (для фізичних осіб); 
   3) оригінал (нотаріально завірену копію) довідки уповноваженого органу з питань банкрутства 
або Департаменту з питань банкрутства Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про 
те, що Учасник не визнаний в установленому законом порядку банкрутом та відносно нього не від-
крита ліквідаційна процедура, дійсної на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів.  
   4) копію Статуту або іншого установчого документу(для юридичних осіб); 
    5) копії документів, що підтверджують податковий статус учасника ( у разі наявності:  свідоцтво 
про платника єдиного податку, свідоцтво платника ПДВ, свідоцтво про реєстрацію платника подат-
ку, інше);  
   6) оригінал або завірену ДПІ копію довідки, дійсну на момент розкриття ПКТ, про відсутність за-
боргованості перед Державною податковою інспекцію у сплаті податків і зборів (обов’язкових пла-
тежів). 
   7) копію відповідного дозволу або ліцензії на право надання послуг з організації гарячого харчу-
вання; 
    8) калькуляцію усіх витрат на одну  послугу з організації харчування.  
Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів дер-
жавної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання до-
стовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підс-
тав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у ПКТ будь-якої не-
достовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник 
відхиляє ПКТ такого учасника. 
       Документи, які не передбачені Законодавством для суб'єктів підприємницької діяльності та фі-
зичних осіб, не подаються останніми в складі своєї ПКТ.  

3.7. Інформація про  

необхідні технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики пре-

дмета закупівлі 

Вимоги щодо  організації харчування дітей у навчальному закладі: 

1. Сніданок  учня повинен бути збалансованим та раціональним; 

     2. Послуги    повинні     відповідати    ДСТУ,    Закону    України   ―Про      безпечність та якість 

харчових продуктів‖ та іншим відповідним нормативно-правовим актам чинного законодавства.   

     3. Учасник повинен мати двотижневе  меню, затверджене  органами СЕС, розроблене  Учасни-

ком разом  із Замовником у відповідності до затвердженого наказом  Міністерства торгівлі УРСР 

від 24.12.1985р  №341,   з дотриманням постанови Кабінету Міністрів України  від 22.11.2004р  № 

1591 « Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»(із змінами). 

4. Продукти харчування та продовольча сировина повинні надходити до навчального закладу 

разом із супровідними документами, які свідчать про їх походження та якість (накладні, сертифіка-

ти відповідності, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи тощо). 

Постачання продуктів  забезпечується Учасником; 

5.   Учасник використовує широкий асортимент страв ( додаток № 3 документації); 

6.   Учасник повинен дотримуватися санітарно-гігієнічних  норм в організації харчування дітей; 

7.   Учні  повинні бути забезпечені гарячим харчуванням згідно  з  графіком, розробленим  Уча-

сником разом із Замовником. 

8.    Щоденна кількість сніданків визначається згідно із замовленням, яке надає адміністрація 

школи відповідно до фактичної кількості дітей; 

     9. Учасник повинен узгодити із Замовником  комплектування їдальні  кваліфікованими кадрами. 

Учасник повинен мати в наявності  приміщення для зберігання продуктів, холодильне обладнання, 

обладнання для приготування їжі, кухонний та столовий інвентар, спецодяг;  

     11.  Учасник повинен мати відповідний досвід роботи з організації громадського харчування. 

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі ПКТ документи, які підтверджують відпові-

дність ПКТ  Учасника  технічним , якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, 
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встановленим замовником, а саме : 

- двотижневе меню харчування учнів; 

- калькуляційну картку на приготування сніданку в розрахунках на 1-й день примірного двотижне-

вого меню з зазначенням ціни закупки на продукти харчування (в грн. за одиницю(літр, кілограм...), 

закладки продуктів (у грамах); 

- середньо-розрахункову вартість одного сніданку  на 1-й день примірного двотижневого меню 

- довідку про наявність кухонного та столового інвентарю, спецодягу. 

      Всього дітей які харчуються: 250 учнів  

     Кількість днів у які буде здійснюватися харчування: 170 днів (кількість днів та учнів  може бути 

скориговано відповідно до дати укладання договору). 

3.8. Опис окремої ча-
стини (частин) пред-
мета закупівлі,щодо 
яких мо-жуть бути 
подані пропо-зиції 
конкурсних  торгів 

      

Окремі частини предмета закупівлі Замовником не визначені. 

 

3.9. Внесення змін 

або відкликання 

пропозиції конкурс-

них торгів учасни-

ком 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою ПКТ до закінчення строку її подання . Такі 

зміни чи заява про відкликання ПКТ враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закін-

чення строку подання ПКТ.  

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 

4.1. Спосіб, місце та 

кінцевий строк по-

дання  пропозицій 

конкурсних торгів:  
- спосіб подання про-

позицій конкурсних 

торгів:  

- місце подання про-

позицій конкурсних 

торгів: 

- кінцевий строк по-

дання пропозицій 

конкурсних торгів 

(дата, час):  

 

 

 

 

 

 

Особисто або поштою 

 

 

46013, вул. Лесі Українки,23, м. Тернопіль, Тернопільська обл., кабінет директора 

20.01.2015 року  до  10.00 години   

ПКТ, 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 підтвер-

джує надходження ПКТ із зазначенням дати та часу. 

4.2. Місце, дата та 

час розкриття про-

позицій конкурсних 

торгів: 

- місце розкриття про-

позицій конкурсних 

торгів:  

 

- дата та час розкриття 

пропозицій конкурс-

них торгів:  

 

 

 

 

 

 

46013, вул. Лесі Українки,23 ,м. Тернопіль, Тернопільська обл., кабінет директора 

 

 

20.01.2015 р.,  14 година  

До участі у процедурі розкриття ПКТ замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені 
представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури роз-
криття ПКТ не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції 
конкурсних торгів. 
Повноваження представника учасника підтверджується одним із документів: 
-  випискою з протоколу засновників; 
-   наказом про призначення; 
-   довіреністю або дорученням.  
Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт . 
Під час розкриття ПКТ перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, перед-
бачених ДКТ, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна 
кожної ПКТ. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття ПКТ. 
Протокол розкриття ПКТ складається у день розкриття ПКТ за формою, затвердженою Міністерст-
вом економіки України. 
Протокол розкриття ПКТ підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які 
беруть участь у процедурі розкриття ПКТ. 
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу ро-
зкриття ПКТ надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня 
отримання такого запиту. 
Протокол розкриття ПКТ оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. 

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 

5.1. Перелік критері- Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх ПКТ з метою спрощення 
розгляду та оцінки пропозицій. 
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їв та методика оцін-

ки пропозиції кон-

курсних торгів із за-

значенням питомої 

ваги критерію  

 

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту 
або ціни поданої ПКТ. 
Замовник проводить оцінку ПКТ, які не було відхилено згідно з цим Законом. Загальний строк роз-
гляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих 
днів з дня розкриття ПКТ. Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, ПКТ яких не бу-
ло відхилено згідно з Законом ( у кількості не менше двох), на основі  наступних критеріїв і методи-
ки.  
Оцінка здійснюється на основі одного критерію: «Ціна»; 
Максимальна кількість балів дорівнює 100. 
Оцінка проводиться наступним чином: 
1) кількість балів за критерієм «Ціна» визначається з урахуванням запропонованої Учасником ціни 
остаточної пропозиції, яка зазначена в протоколі розкриття пропозицій та оформлена згідно з дода-
тком 1 цієї  документації. Ціна пропозиції, яка є найбільш економічно вигідною для Замовника тор-
гів, присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій ви-
значається за формулою: 

Ц = Ц min/ Ц обчисл. * 100, де: 

Ц – кількість балів пропозиції за критерієм «Ціна»; 

Ц min – ціна пропозиції, яка найбільш економічно вигідна для Замовника торгів; 

Ц обчисл. – ціна тендерної пропозиції, кількість балів для якої обчислюється; 

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна». 
Усі пропозиції, оцінені згідно до зазначеного вище критерію оцінки, шикуються по мірі зростання 
значень  показника. 
 У випадку однакового значення показників, переможець торгів визначається шляхом голосування 
членів комітету з конкурсних торгів  на підставі рішення  комітету, яке оформляється протоколом, 
який підписують усі присутні члени  комітету з конкурсних торгів. Якщо результати голосування 
розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів. 

5.2. Виправлення 

арифметичних по-

милок 

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних 
дій, виявлених у поданій ПКТ під час проведення її оцінки, у порядку ,визначеному ДКТ, за умови 
отримання письмової згоди на це учасника, який подав ПКТ. 
     Помилки виправляються Замовником, за умови отримання письмової згоди відповідного Учас-
ника на таке виправлення, у такій послідовності: 
а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною; 
б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни 
за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється.  Якщо, 
на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випа-
дку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється. 
     Якщо учасник не згоден з виправленням  арифметичних помилок, його ПКТ відхиляється. 

5.3. Інша інформація Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог документації з 
боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, 
означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідом-
люють зміст цієї документації та вимоги, викладені замовником при підготовці цієї закупівлі.    

5.4. Відхилення про-

позицій конкурсних 

торгів 

 

Замовник відхиляє ПКТ, у разі якщо: 
    1) учасник: 
   - не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим ст.16 Закону (розділ 3.6 ДКТ); 
   - не надав документів для підтвердження відсутності  підстав для відмови  в участі   у торгах  за-
значених у п. 3.6 ДКТ 
    - не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; 
    2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині 7 статті 28 Закону; 
    3) ПКТ не відповідає умовам ДКТ. 
    Інформація про відхилення ПКТ із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція яко-
го відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється ві-
дповідно до статті 10 Закону.   

5.5. Відміна замов-

ником торгів чи ви-

знання їх такими, 

що не відбулися 

Замовник відміняє торги у разі: 
    - відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт; 
    - неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з пи-
тань державних закупівель; 
   -  виявлення факту змови учасників; 
   - порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, ого-
лошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом; 
    - подання для участі у них менше двох ПКТ; 
    - відхилення всіх ПКТ 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 ПКТ перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупі-
влі; 
   - здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили. 
    Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замов-
ником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття за-
мовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. 

VI. Укладання договору про закупівлю 

6.1. Терміни укла-

дання договору  

У день визначення переможця замовник акцептує ПКТ, що визнана найбільш економічно вигідною 
за результатами оцінки. 
Повідомлення про акцепт переможцю та про результати іншим учасникам надсилається у терміни, 



 

 

8 
зазначені у ст. 31 Закону України «Про здійснення державних закупівель». 
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, ПКТ якого було акцептовано не пізніше ніж 
через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог ДКТ та акцептованої пропозиції, але не 
раніше ніж через 14  днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань 
державних закупівель повідомлення про акцепт ПКТ. 

6.2. Істотні умови, 

які обов'язково 

включаються  до до-

говору про закупів-

лю  

 

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту ПКТ  переможця процедури заку-
півлі. Істотні умови договору не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до 
повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків передбачених ч.5 ст. 40 Закону. 
Істотні умовами договору про закупівлю: 
- предмет договору: послуги їдалень , код за ДК 56.29.20-00.00 
- кількість послуг та вимоги щодо їх якості: учасник повинен надати передбачені цим Договором 
послуги, якість яких відповідає умовам документації з конкурсних торгів, технічним умовам, або 
вимогам, які передбачені чинним законодавством України. 
  Послуги, що надаються, мають відповідати калькуляційним картам на кожну страву затвердже-
ну в установленому порядку, меню та специфікації продуктів, затверджених  Замовником. 
Кількість сніданків, що є предметом Договору,  в процесі надання послуги коригується відповідно 
до наявності учнів. 
 Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені  залежно  від реального фінансування видатків. 
- порядок здійснення оплати:  розрахунки проводяться  шляхом оплати після підписання сторона-
ми акта здачі-приймання послуг  протягом 5  календарних днів. 
 Розрахунок за цим Договором  провадиться шляхом перерахування коштів з розрахункового раху-
нку Замовника на розрахунковий рахунок Учасника..  
Форма розрахунків: безготівкова.  
У разі затримання бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протя-
гом 10 банківських днів з дати отримання бюджетного призначення на фінансування закупівлі . 
- ціна (сума) договору, ціна за одиницю послуг: ціна (сума) договору та ціни на Послуги встано-
влюються в національній валюті України – гривні згідно цінової пропозиції учасника-переможця. 
Ціна Договору не може змінюватися після його підписання  до виконання зобов’язань Сторонами у 
повному обсязі, крім випадків, зазначених у частині 5 статті 40 Закону; 
- термін та місце надання Послуги: протягом січня-грудня 2015р., м.Тернопіль, вул. Лесі Украї-
нки,23; 
- строк дії договору: договір про закупівлю діє до 31.12.2015р. Дія договору про закупівлю може 
продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного ро-
ку , в обсязі , що не перевищує 20 відсотків суми визначеної у даному договорі, якщо видатки на цю 
мету затверджено в установленому порядку;  
- права та обов’язки сторін: 
-     Замовник зобов'язаний: 
Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги згідно умов цього Договору. 
Приймати надані послуги згідно з актом здачі-приймання  послуг, який підписується комісією з пи-
тань харчування і затверджується директором школи. 
Вести щомісячний облік наданого харчування  учням  у дітоднях  згідно звітів-табелів; 
Здійснювати  звірку взаєморозрахунків; 
- Замовник  має право: 
Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником, повідомивши про це 
його у строк  10 календарних днів; Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Дого-
вором; 
Зменшувати обсяг надання  послуг   та загальну вартість цього Договору залежно від реального фі-
нансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору; 
Повернути Учаснику  акт здачі-приймання  послуг без здійснення оплати в разі неналежного його 
оформлення ( відсутність печатки, підписів, тощо)  
- Учасник  зобов'язаний: 
Забезпечити надання послуг у строки, встановлені цим Договором 
Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Дого-
вору; 
 Виконавець несе персональну відповідальність по забезпеченню встановлених нормативів безпеки, 
дотримання гігієни, захисту  навколишнього середовища, попередження виробничого травматизму і 
аварій.  
- Учасник  має право: 
Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги згідно умов цього Договору 
У разі невиконання зобов’язань  Замовником Учасник має право  достроково розірвати цей Договір, 
повідомивши про це Замовника у строк 10 днів. 
 - зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фі-
нансування видатків: умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту  ПКТ (у 
тому числі ціни за одиницю послуги) та не повинні змінюватися після підписання договору про за-
купівлю до повного виконання зобов’язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі 
залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни 
договору про закупівлю 
- відповідальність сторін: у випадку невиконання або неналежного виконання умов цього догово-
ру сторони несуть відповідальність, передбачену діючим Законодавством України та сплачують пе-
ню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми ненаданих послуг за кожний день затримки. 
Виконавець несе персональну відповідальність по забезпеченню встановлених нормативів безпеки, 
дотримання гігієни, захисту  навколишнього середовища, попередження виробничого травматизму і 
аварій. У випадку невиконання або неналежного виконання умов цього договору Виконавцем   За-
мовник має право в односторонньому порядку розірвати договір з повідомленням про це протилеж-
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ній стороні протягом 10-и календарних днів  
   У разі, якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається 
неукладеним. 

6.3. Дії замовника 

при відмові перемо-

жця торгів підписа-

ти договір про заку-

півлю   

У разі письмової відмови учасника-переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно 
до вимог ДКТ або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Зако-
ном, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну ПКТ з тих, строк дії яких ще не ми-
нув. 

6.4. Забезпечення 

виконання договору 

про закупівлю 

Забезпечення виконання договору не вимагається 
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ДОДАТОК №1 

до документації конкурсних торгів 

 
  Форма «Пропозиція конкурсних торгів» подається у вигляді, наведеному нижче 

 на фірмовому бланку (в разі його наявності).Учасник не повинен відступати від даної форми. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ 

   на закупівлю  Послуги їдалень  - 56.29.20-00.00 

 

Загальні відомості про учасника 

1. Повне найменування Учасника   

2. Ідентифікаційний код( код за ЄДРПОУ)  

3.Свідоцтво платника ПДВ  

4.Банківські реквізити  

5.Поштова та юридична адреса  

6.Телефон, факс, e - mail  

7.ПІБ особи, яка має право на укладання 

договору 

 

 

надає свою пропозицію конкурсних торгів щодо участі у торгах на закупівлю послуг їдалень.     

         1.Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічні вимоги, ми, уповноважені на підписання 

Договору,  маємо можливість та погоджуємося  виконати вимоги Замовника  та Договору на умовах, за-

значених у цій пропозиції за наступною ціною: 

 

Вартість сніданку за один день одного  учня 1- 4 класів( грн.  з ПДВ): 

 

Цифрами  ________________________________  грн 

Літерами_________________________________  грн 

 
Загальна вартість пропозиції з урахуванням всіх витрат  (грн.з ПДВ): 
       
Цифрами  ________________________________  грн 

Літерами_________________________________  грн 
        
         2.Ми погоджуємося  дотримуватися умов цієї пропозиції конкурсних торгів протягом 90 календа-

рних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція конку-

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

зазначеного терміну. 

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

з умовами документації з конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої 

іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. 

4. 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 з конкурсних 

торгів та акцептованої пропозиції але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офі-

ційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції кон-

курсних торгів.  

 

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

 «______»_______________20_____р.                                                                                    
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ДОДАТОК 2 

 до документації конкурсних торгів 
 

Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, 

які мають необхідні знання та досвід роботи з надання послуг у сфері  

громадського харчування 
 

ПІБ ПОСАДА Загальний досвід роботи (роки) 

   

   

   
 

Керівник підприємства     ________________________ 

 

Учасник процедури закупівлі _____________________     ПІБ 
                  мп                                                         підпис 

                  

                                                                                                            ДОДАТОК 3 

                                                                                       до документації конкурсних торгів 
 

                           Вимоги до закупівлі  Послуги їдалень (шкільних) 
 

Орієнтовний перелік страв: 
• борщ український; 

 • борщ зелений; 

 • суп овочевий; 

 • суп гороховий; 

 • суп з крупою; 

 • суп з макаронними виробами; 

 • м’ясні вироби (біфштекс, биточки, кнелі, тефтелі, котлети); 

 • рагу овочеве; 

 • зрази м’ясні та овочеві; 

 • макаронні вироби; 

 • картопля; 

 • каші; 

 • масло вершкове; 

 • яйця; 

 • сир голландський; 

 • салати; 

 • компот зі свіжих фруктів або сухофруктів (по сезону); 

 • сік; 

 • чай; 

 • хліб; 

 • випічка в асортименті 

 • свіжі овочі, фрукти (за сезоном). 
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ДОДАТОК 4 
до документації конкурсних торгів 

Зразок оформлення   конвертів, що містять пропозиції конкурсних торгів 
  

  

Учасник: 

  

Повне найменування 

Поштовий індекс 

Адреса 

Номери контактних телефонів 

код ЄДРПОУ 

(ідентифікаційний код) 

  

  

  

ПРОПОЗИЦІЯ 

конкурсних торгів 

  

56.29.20-00.00 Послуги  їдалень  

   

  

  

  

  

  

  

НЕ ВІДКРИВАТИ ДО 14 години 27.01. 2015 року   

  

Замовник: 

  

Тернопільський навчально-виховний ком-

плекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступе-

нів-медичний ліцей № 15» Тернопільської 

міської ради Тернопільської області 

46013, м. Тернопіль вул. Лесі Українки, 23 
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