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I. Загальні положення
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону . Терміни, які
використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених
Законом
2. Інформація про замовника торгів
повне найменування заклад«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16 Вінницької міської ради»
місцезнаходження м.Вінниця вул. Матроса Кошки,30,21018
посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками
Романова Зоя Миколаївна - директор школи,  (0432) 53-45-82,
Дубровська Людмила Миколаївна – головний бухгалтер  (0432)53-45-84, електрона адреса –
Yaremchik16@gmail.com
3. Інформація про предмет закупівлі
найменування предмета закупівлі Послуги їдалень
вид предмета закупівлі Послуги їдалень
місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) м.Вінниця вул.
Матроса Кошки,30,21018, харчування 710 дітей
строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) протягом 2016 року
4. Процедура закупівлі
Відкриті торги
5. Недискримінація учасників
Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах
6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена
ціна пропозиції конкурсних торгів
Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня. У разі якщо учасником процедури закупівлі є
нерезидент, такий учасник може зазначити ціну пропозиції конкурсних торгів у євро. При цьому
при розкритті пропозицій конкурсних торгів ціна такої пропозиції конкурсних торгів
перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до євро, встановленим Національним
банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається у
протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції
конкурсних торгів
Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються учасниками,
викладаються українською мовою.

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних
торгів
1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів
Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 днів - у разі скороченої
процедури) до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до
замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати
роз'яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було
надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за
результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк
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подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити
письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін
усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі здійснення закупівлі за
скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами
звернень вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких
змін необхідне для приведення документації конкурсних торгів у відповідність із вимогами
чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі
замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк
подання пропозицій конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень
щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник
повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на
сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону
2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних
торгів
У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких звернень щодо документації
конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з
викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо звернень і надсилає його всім особам, яким було
подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах. Зазначена
інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів
1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним
законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику
іншими організаціями (підприємствами, установами)
Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої
посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному
конверті. Пропозиція конкурсних торгів може подаватися в електронному вигляді в разі
використання електронних засобів. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну
пропозицію конкурсних торгів. Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати
пропозиції конкурсних торгів як щодо предмета закупівлі, так і щодо визначених частин
предмета закупівлі (зазначається у разі визначення замовником частин предмета закупівлі
(лотів)). Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути
пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі,
а також відбитки печатки*. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних
торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників,
наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує
повноваження посадової особи учасника на підписання документів. Пропозиція конкурсних
торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити 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 місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: "Не відкривати до __________
(зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів")
2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника
Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна
складатися з:
заповненої форми «Пропозиція конкурсних торгів» згідно з Додатком до цієї документації
конкурсних торгів;
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документів, які підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника щодо
підпису документів пропозиції конкурсних торгів та договору про закупівлю, визначених у п. 1
Розділу 3 цієї документації конкурсних торгів;
документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника
технічним, якісним, кількісним та іншим характеристикам предмету закупівлі відповідно до
вимог пункту 7 Розділу 3 до цієї документації конкурсних торгів;
документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям, згідно
із додатком №1;
документального підтвердження згоди учасника із істотними умовами договору про закупівлю
(пункт 2 Розділу 6 цієї документації конкурсних торгів);

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів
Не вимагається
4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними
Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів. До закінчення цього
строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій
конкурсних торгів. Учасник має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому
наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів; погодитися з вимогою та продовжити
строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції
конкурсних торгів
6. Кваліфікаційні критерії до учасників
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 пропозиції конкурсних
торгів надає документи, зазначені у Додатку 1 до цієї документації конкурсних торгів.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета
закупівлі
Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів
документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним,
якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.
8.Інформація про субпідрядника (субпідрядників)
У разі закупівлі робіт або послуг учасник процедури закупівлі зазначає у пропозиції конкурсних
торгів повне найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання,якого
учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20
відсотків від вартості договору про закупівлю.
9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані
пропозиції конкурсних торгів
Пропозиція подається по предмету закупівлі в цілому.
10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником
Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до
закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі
зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони
отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів
4

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: спосіб подання
пропозицій конкурсних торгів
Особисто,поштою або електронною поштою (у разі подання у формі електронного документа).
місце подання пропозицій конкурсних торгів м. Вінниця вул. Матроса Кошки,30 бухгалтерія
кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) до 13:00 14 січня 2015р.
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не
розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом
одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції
конкурсних торгів із зазначенням дати та часу
2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів
місце розкриття пропозицій конкурсних торгів. м. Вінниця вул. Матроса Кошки,30 кабінет
директора
дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 14 січня 2015р. 14:30
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі
учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого
представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для
відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.
Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників,
наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує
повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій
конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт. Під
час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх
необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються
найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних
торгів. На вимогу учасника демонструється зміст документа,що містить інформацію про
ціну,наявність чи відсутність усіх необхідних документів Зазначена інформація вноситься до
протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій
конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою,
затвердженою Міністерством економіки України. Протокол розкриття пропозицій конкурсних
торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у
процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з
конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних
торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня
отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється
відповідно до статті 10 Закону

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця
1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням
питомої ваги критерію
Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних
торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть
ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції
конкурсних торгів. Критерій оцінки – ціна. Переможцем визнається учасник, який запропонував
найменшу ціну та пропозиція якого відповідає технічним та кваліфікаційним вимогам до
закупівлі.
2. Виправлення арифметичних помилок
Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті
арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її
оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання
письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.
Пропозиції, що відповідають вимогам, перевіряються замовником на предмет арифметичних
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помилок. Помилки виправляються замовником у такій послідовності:
а) при розходженні між сумами, літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;
б) у разі розбіжності між ціною за одиницю та підсумковою ціною, одержаною шляхом
множення ціни за одиницю та кількості одиниць, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова
ціна відповідним чином коригується;
в) при розходженні між підсумковою ціною пропозиції конкурсних торгів, зазначеної у
пропозиції конкурсних торгів та отриманою шляхом додавання елементів ціни, та підсумковою
ціною пропозиції, отриманою при перевірці пропозиції конкурсних торгів шляхом додавання
елементів ціни, визначальною є фактична сума ціни пропозиції конкурсних торгів, отримана
шляхом додавання елементів ціни.
У разі виявлення арифметичної помилки Замовник письмово звертається до учасника процедури
закупівлі, з пропозицією погодити виправлення виявленої арифметичної помилки.
Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних
торгів відхиляється.
Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції
конкурсних торгів, а саме – відсутність нумерації сторінок,підписів,печаток на окремих
документах,технічні помилки та описки. Допущення таких помилок не призведе до відхилення
пропозиції
3. Відхилення пропозицій конкурсних торгів
Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо: 1) учасник: не відповідає
кваліфікаційним критеріям, встановленим п.6 цієї тендерної документації; не погоджується з
виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; не надав забезпечення пропозиції
конкурсних торгів ; 2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається
учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого
рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону
4. Відміна замовником торгів чи визнання 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
питань державних закупівель; виявлення факту змови учасників; порушення порядку
оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про
результати процедури закупівлі, передбаченого Законом ; подання для участі у них менше двох
пропозицій конкурсних торгів, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома
учасниками-менше трьох пропозицій; відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з
Законом; якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. Замовник має право
визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо: ціна найбільш вигідної пропозиції
конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів,робіт і послуг; здійснення закупівлі стало
неможливим внаслідок непереборної сили. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх
такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам
протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та
оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону

VI. Укладання договору про закупівлю
1. Терміни укладання договору
У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана
найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник зобов’язаний протягом одного
робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця надіслати переможцю торгів
повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім учасникам – письмове
повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження
учасника-переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно
вигідною за результатами оцінки.
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Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було
акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог
документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з
дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції
конкурсних торгів.
2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю
ДОГОВІР
про закупівлю послуг їдалень за державні кошти
м. Вінниця
____ ____________201 року
__________________________________________ в особі ________________________, що діє на підставі
_______________ (далі - Замовник), з однієї сторони, і ____________________________________________________
в особі ________________________________________________________, що діє на підставі
________________________ (далі - Учасник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке
(далі - Договір):
I. Предмет договору
1.1. Учасник зобов'язується у 2016 році надати послуги Замовникові , а Замовник - прийняти і оплатити такі
послуги. _____________________________________________________________________
1.2. Найменування (номенклатура, асортимент) товару (роботи або послуги) _____послуги шкільних
їдалень________
Кількість товарів _Харчування _________ учнів.__
1.3. Обсяги закупівлі товарів (робіт або послуг) можуть бути зменшені залежно від реального фінансування
видатків.
1.4. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання
зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків:
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
2) зміни ціни за одиницю товару не більш як 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 у договорі;
4) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої цієї статті;
5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни обсягу та якості робіт );
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 інфляції, зміни
курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни
такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі
про закупівлю.
II. Якість товарів, робіт чи послуг
2.1. Учасник повинен надати Замовнику
конкурсних торгів.

послуги,

якість

яких

відповідає умовам документації

IIІ. Ціна договору
3.1. Ціна цього Договору становить
______________________________________________________________________, (вказати цифрами та словами)
у тому числі:ПДВ-____ (ціна Договору визначається з урахуванням Закону України "Про податок на додану вартість")
3.2. Ціна за одиницю Товару складає____________________
3.3. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
3.4. Ціна договору не повинна відрізнятись від цінової пропозиції учасника-переможця конкурсних торгів .
3.5.Ціни на роботи встановлюються в національній валюті України.

IV. Порядок здійснення оплати
4.1. Розрахунки проводяться шляхом:
оплати Замовником після пред'явлення Учасником рахунка та акта виконаних робіт.
4.2.Розрахунок здійснюється за наявності підписаних актів виконаних робіт протягом 5 банківських днів з дати
отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.
V. Поставка товарів (надання послуг або виконання робіт)
5.1. Строк (термін) надання послуг - до 31 грудня 201 року_______________
5.2. Місце поставки (передачі) товарів _____________________
VI. Права та обов'язки сторін
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6.1. Замовник зобов'язаний:
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги ;
6.1.2. Приймати надані послуги згідно з _______;
6.1.3. Інші обов'язки ______________________________________.
6.2. Замовник має право:
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником, повідомивши про це його у
строк______;
6.2.2. Контролювати поставку товарів (виконання робіт або надання послуг) у строки, встановлені цим
Договором;
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів (виконання робіт або надання послуг) та загальну вартість цього
Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього
Договору;
6.2.4. Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів,
зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);
6.2.5. Інші права __________________________________________.
6.3. Учасник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором;
6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;
6.3.3. Інші обов'язки ______________________________________.
6.4. Учасник має право:
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари ;
6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника;
6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково розірвати цей Договір,
повідомивши про це Замовника у строк______;
6.4.4. Інші права __________________________________________.
VII. Відповідальність сторін
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть
відповідальність, передбачену законами та цим Договором.
7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів за бюджетні
кошти Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції (неустойка, штраф,пеня) у розмірі подвійної ставки НБУ від
суми не виконаних робіт за кожний день затримки, а у разі здійснення попередньої оплати Учасник, крім
сплати зазначених штрафних санкцій, повертає Замовнику кошти з урахуванням індексу інфляції. Сплата
штрафних санкцій не звільняє Сторону від виконання прийнятих на себе зобов’язань по договору
7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором: ___________________________________________.
(зазначаються види порушень та санкції за них)
VIII. Обставини непереборної сили
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим
Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли
поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили,
повинна не пізніше ніж протягом _______ днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у
письмовій формі.
8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються
_________________________________________. (найменування органу, уповноваженого видавати такі документи)
8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж ___ днів, кожна із Сторін в
установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Учасник повертає Замовнику
кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.
IX. Вирішення спорів
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних
переговорів та консультацій.
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.
X. Строк дії договору
10.1. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання та діє до 31.12.201 р., або до повного
здійснення розрахунків.
10.2. Цей Договір укладається і підписується у _2__ примірниках, що мають однакову юридичну силу.
XI. Інші умови
_________________________________________________________________
XII. Додатки до договору
Невід'ємною частиною цього Договору є:
________________________________________________________________
(у разі наявності зазначаються додатки до Договору)
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XIII. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін
Замовник

Учасник

________________________________________
(найменування)
________________________________________
(ідентифікаційний код)
________________________________________
(місцезнаходження)
________________________________________
(телефон)
________________________________________
(телефакс)

______________________________________________
(найменування/П.І.Б)
_________________________________________
(ідентифікаційний код/
_______________________________________
(місцезнаходження/
________________________________________
(телефон)
_______________________________________
(телефакс)
_____________________ в ГУДКСУ у Вінницькій обл ________________________________________
________________________________________
(рахунок у Державному казначействі або у банку)
(рахунок у Державному казначействі або у
банку)
(підпис)
(підпис)
________________________________________
________________________________________
М.П.

М.П.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю
У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до
вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника
у строк, визначений Законом , замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну
пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув
4. Забезпечення виконання договору про закупівлю
Не вимагається.
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Додаток 1
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ
УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ВИМОГАМ
Кваліфікаційні вимоги
1. Наявність обладнання та
матеріально-технічної бази, у тому
числі власних виробничих
потужностей та/або центрів
обслуговування на території України

Документи, що мають бути надані Учасником для
підтвердження кваліфікації
1.1 Довідка, що містить інформацію про наявність у
учасника основного устаткування для виконання
замовлення у вигляді таблиці, в якій зазначаються
- назва устаткування;
- кількість (шт.),;
1.2. Якщо механізми орендовані, додатково
подаються завірені копії договорів оренди (лізингу)
на запропоновані механізми та копії технічних
паспортів на запропоновані механізми.

2. Наявність працівників відповідної 2.1. Довідка у довільній формі, що містить
кваліфікації, які мають необхідні інформацію про наявність у учасника працівників
знання та досвід відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання
та досвід, необхідні для виконання Договору про
закупівлю із зазначенням: найменування професії
(посади, розряду), освіти, спеціальності та стажу
роботи.
3. Наявність документально 3.1 Довідка у довільній формі, яка містить
підтвердженого досвіду виконання інформацію про виконання аналогічних договорів з
аналогічних договорів аналогічним предметом закупівлі, зазначеним у
документації конкурсних торгів, у період 2012 - 2014
р.р., підтверджену копіями таких договорів.
Довідка має містити інформацію не менше ніж про
один договір, з зазначенням контрагента по договору,
дати укладення договору, предмета договору.
4. Наявність фінансової спроможності 4.1. Копія «Балансу» та копія «Звіту про фінансові
результати» (для юридичних осіб) або «Фінансового
звіту суб’єкта малого підприємництва» (для
суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних
осіб та юридичних осіб – суб’єктів малого
підприємництва) за останній звітний період.
4.2. Копія «Звіту про рух грошових коштів» за
останній звітний період. У разі, якщо учасник
відповідно до норм чинного законодавства не
зобов’язаний складати таку форму звіту, такий
учасник подає лист-пояснення у довільній формі, в
якому зазначає підстави ненадання вищезазначених
документів із посиланням на конкретні статті
чинного законодавства.
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Додаток 2
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ЗАМОВНИКОМ,
що підтверджують відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі,
передбачених нормами статті 17 Закону
ВІД УЧАСНИКА ТОРГІВ:
Беручи до уваги те, що Кабінетом Міністрів України не встановлено Порядку видачі єдиного
документа, що підтверджує відповідність учасника вимогам, визначеним частинами першою і другою
статті 17 Закону (1197) та на веб-порталі Уповноваженого органу не оприлюднено інформацію про
перелік відкритих єдиних державних реєстрів, доступ до яких є вільним для підтвердження відсутності
підстав щодо відмови в участі у процедурі закупівлі, зазначених у статті 17 Закону України «Про
здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VІІ (далі – Закон) учасник у складі своєї цінової
пропозиції надає наступні документи:
1. Відомості про юридичну особу, яка є учасником
або учасником попередньої кваліфікації внесено
до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили
корупційні
або
пов’язані
з
корупцією
правопорушення, або зазначена юридична особа
не
має
антикорупційної
програми
чи
уповноваженого з антикорупційної програми
юридичної особи у випадку, коли вони є
обов’язковими відповідно до ст.. 62 Закону
України «Про запобігання корупції».

Інформація в довільній формі за власноручним
підписом уповноваженої особи учасника та
завірена печаткою (у разі наявності) про те, що
відомості про юридичну особу, яка є учасником,
не вносились до Єдиного державного реєстру осіб,
які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією
правопорушення

2. Службову (посадову) особу учасника або
учасника
попередньої
кваліфікації
,яку
уповноважено
учасником
або
учасником
попередньої кваліфікації представляти його
інтереси під час проведення процедури закупівлі,
фізичну особу, яка є учасником або учасником
попередньої кваліфікації було притягнуто згідно із
законом до відповідальності за вчинення у сфері
державних
закупівель
корупційного
правопорушення.

Інформація в довільній формі за власноручним
підписом уповноваженої особи учасника та
завірена печаткою (у разі наявності) про те, що
службову (посадову) особу учасника, яку
уповноважено учасником представляти його
інтереси під час проведення процедури закупівлі,
фізичну особу, яка є учасником, не було
притягнуто згідно із законом до відповідальності
за вчинення у сфері державних закупівель
корупційного правопорушення;

3. Суб’єкта господарювання (учасника або
учасника попередньої кваліфікації)
протягом
останніх трьох років було притягнуто до
відповідальності за порушення, передбачене
пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1
статті 50 Закону України "Про захист економічної
конкуренції",
у
вигляді
вчинення
антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються
спотворення результатів торгів (тендерів)

Інформація в довільній формі за власноручним
підписом уповноваженої особи учасника та
завірена печаткою (у разі наявності) з посиланням
на Зведені відомості про рішення органів АМКУ
щодо
визнання
вчинення
суб’єктами
господарювання порушень законодавства про
захист економічної конкуренції у вигляді
антиконкурентних
узгоджених
дій,
які
стосувалися спотворених результатів торгів
(тендерів), а також щодо можливого подальшого
судового розгляду цих рішень, їх перевірки,
перегляду органами АМКУ, розміщена на
офіційному веб-порталі АМКУ (www.amc.gov.ua)
в розділі «Діяльність у сфері державних
закупівель», в якій учасник підтверджує, що
протягом останніх трьох років він не був
притягнутий до відповідальності за порушення,
передбачене пунктом 4 частини другої статті 6,
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пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист
економічної конкуренції», у вигляді вчинення
антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються
спотворення результатів торгів (тендерів) .
4. Фізична особа, яка є учасником або учасником
попередньої кваліфікації, була засуджена за
злочин,
вчинений з корисливих мотивів,
судимість з якої не знято або не погашено у
встановленому законом порядку

Інформація в довільній формі за власноручним
підписом уповноваженої особи учасника та
завірена печаткою (у разі наявності) про те, що
фізична особа, яка є учасником або учасником
попередньої кваліфікації, не була засуджена за
злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість
з якої не знято або не погашено у встановленому
законом порядку

5. Службова (посадова) особа учасника або
учасника
попередньої
кваліфікації,
яку
уповноважено
учасником
або
учасником
попередньої кваліфікації представляти його
інтереси під час проведення процедури закупівлі,
була засуджена за злочин, вчинений з корисливих
мотивів, судимість з якої не знято або не
погашено у встановленому законом порядку.

Інформація в довільній формі за власноручним
підписом уповноваженої особи учасника та
завірена печаткою (у разі наявності) про те, що
службова (посадова) особа учасника або учасника
попередньої кваліфікації , яку уповноважено
учасником
або
учасником
попередньої
кваліфікації представляти його інтереси під час
проведення процедури закупівлі, не була
засуджена за злочин, вчинений з корисливих
мотивів, судимість з якої не знято або не
погашено у встановленому законом порядку

6. Учасник або учасник попередньої кваліфікації Інформація в довільній формі за власноручним
визнаний у встановленому законом порядку підписом уповноваженої особи учасника та
банкрутом
та
відносно
нього
відкрита завірена печаткою (у разі наявності)
з
ліквідаційна процедура.
підтвердження того, що учасника не визнано в
установленому законом порядку банкрутом та
відносно нього не
відкрито ліквідаційну
процедуру
7. У Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних
осіб
–підприємців
відсутня
інформація,
передбачена частиною другою статті 17 Закону
України «Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців» про
кінцевого бенефіціарного власника (контролера)
юридичної особи – резидента України, яка є
учасником (учасником попередньої кваліфікації).

Інформація в довільній формі за власноручним
підписом уповноваженої особи учасника та
завірена печаткою (у разі наявності) з
підтвердженням того, що в Єдиному реєстрі
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
наявна інформація, передбачена частиною другою
статті 17 Закону України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців», про кінцевого бенефіціарного
власника (контролера) юридичної особи –
резидента України, яка є Учасником. У разі якщо
учасник не повинен подавати вищенаведену
інформацію, він надає інформацію в довільній
формі і зазначає законодавчі підстави неподання
даної інформації.;

8. Учасник або учасник попередньої кваліфікації Інформація в довільній формі за власноручним
має заборгованість із сплати податків і зборів підписом уповноваженої особи учасника та
(обов'язкових платежів).
завірена печаткою (у разі наявності) про те, що
учасник або учасник попередньої кваліфікації не
має заборгованість із сплати податків і зборів
(обов’язкових платежів)
Інформація в довільній формі за власноручним
9. Учасник або учасник попередньої кваліфікації
підписом уповноваженої особи учасника та
не проводить господарську діяльність відповідно
завірена печаткою (у разі наявності) з даними:
до положень його статуту.
-про статус учасника з посиланням на відповідний
розділ (пукт,
абзац
тощо) установочних
документів, в яких зазначено, що учасник
здійснює господарську діяльність згідно з
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положеннями його статуту.
Інформація в довільній формі за власноручним
10. Учасник або учасник попередньої кваліфікації
підписом уповноваженої особи учасника та
зареєстрований в офшорних зонах. Перелік
завірена печаткою (у разі наявності)
з
офшорних зон встановлює Кабінет Міністрів
підтвердженням того, що він не зареєстрований в
України.
офшорних зонах

Всі довідки, які надані в довільній формі повинні бути на фірмовому бланку (за
наявності) оформлені належним чином (містити вихідний номер, дату, назву посади,
підпис керівника або уповноваженої особи, її ініціали та прізвище, та відбиток печатки*).
* - Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з
чинним законодавством
ВІД ПЕРЕМОЖЦЯ ТОРГІВ:
Документи, що підтверджують згідно із законодавством відсутність підстав,
передбачених пунктами 11, 2, 4, 5 і 7 частини першої та пунктом 1 частини другої статті 17
Закону України «Про здійснення державних закупівель» (інформація надається
переможцем торгів у строк, що не перевищує 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі
Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів)
1. Службову (посадову) особу учасника або
учасника
попередньої
кваліфікації
,яку
уповноважено
учасником
або
учасником
попередньої кваліфікації представляти його
інтереси під час проведення процедури закупівлі,
фізичну особу, яка є учасником або учасником
попередньої кваліфікації було притягнуто згідно із
законом до відповідальності за вчинення у сфері
державних
закупівель
корупційного
правопорушення.

2. Відомості про юридичну особу, яка є учасником
або учасником попередньої кваліфікації внесено
до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили
корупційні
або
пов’язані
з
корупцією
правопорушення, або зазначена юридична особа
не
має
антикорупційної
програми
чи
уповноваженого з антикорупційної програми
юридичної особи у випадку, коли вони є
обов’язковими відповідно до ст.. 62 Закону
України «Про запобігання корупції».

Оригінал або нотаріально завірена копія
документа виданого відповідним територіальним
управлінням Міністерства юстиції України про
відсутність
службової
(посадової)
особи
переможця , яку уповноважено переможцем
представляти його інтереси під час проведення
процедури закупівлі, фізичної особи, яка є
переможцем, в єдиній базі даних осіб, які вчинили
корупційні правопорушення. Документ повинен
бути не більше місячної давнини відносно дати
оприлюдненого
на
веб-порталі
акцепту
пропозиції.
Інформація в довільній формі за власноручним
підписом уповноваженої особи переможця та
завірена печаткою (у разі наявності) про те, що
відомості про юридичну особу, яка є переможцем,
не вносились до Єдиного державного реєстру осіб,
які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією
правопорушення

3. Фізична особа, яка є учасником або учасником Оригінал або нотаріально завірена копія документа
попередньої кваліфікації, була засуджена за Департаменту інформаційних технологій МВС з
злочин,
вчинений з корисливих мотивів, інформацією про те, що фізичну особу, яка є
судимість з якої не знято або не погашено у переможцем, до кримінальної відповідальності не
встановленому законом порядку
було притягнуто, засудженою (за кримінальними
справами) вона не значиться та в розшуку не
перебуває. Документ повинен бути не більше
місячної давнини відносно дати оприлюдненого
на веб-порталі акцепту пропозиції.
4. Службова (посадова) особа учасника або Оригінал або нотаріально завірена копія
учасника
попередньої
кваліфікації,
яку документа
Департаменту
інформаційних
уповноважено
учасником
або
учасником технологій МВС з інформацією про те, що
попередньої кваліфікації представляти його службову (посадову) особу переможця, яку
інтереси під час проведення процедури закупівлі, уповноважено переможцем
представляти
була засуджена за злочин, вчинений з корисливих його інтереси під час проведення процедури
мотивів, судимість з якої не знято або не закупівлі до кримінальної відповідальності не
погашено у встановленому законом порядку.
було притягнуто, засудженою (за кримінальними
справами) вона не значиться та в розшуку не
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5. Учасник або учасник попередньої кваліфікації
визнаний у встановленому законом порядку
банкрутом
та
відносно
нього
відкрита
ліквідаційна процедура.

6. Учасник або учасник попередньої кваліфікації
має заборгованість із сплати податків і зборів
(обов'язкових платежів).

перебуває. Документ повинен бути не більше
місячної давнини відносно дати оприлюдненого
на веб-порталі акцепту пропозиції.
Оригінал або копія повної інформаційної довідки
з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких
порушено провадження у справі про банкрутство,
або оригінал чи копію витягу з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб- підприємців, який містить дані про
відсутність
порушеної
стосовно
суб’єкта
підприємницької
діяльності
процедури
банкрутства.
Документ повинен бути не більше місячної
давнини відносно дати оприлюдненого на вебпорталі акцепту пропозиції (учасник має право
надавати документи, видані в паперовому вигляді,
або сформовані в електронній формі (відтворені
на папері) відповідно до законодавства.
Оригінал або нотаріально завірена копія довідки
про відсутність заборгованості з податків і зборів
(обов’язкових платежів), видана відповідною
Державною податковою інспекцією, що діє
станом на дату подання документа.

Примітка:
Копії документів повинні бути завірені належним чином (містити підпис керівника
або уповноваженої особи, її ініціали та прізвище, дату засвідчення копії та відбиток
печатки (у разі наявності))
Щодо документів, які учасником не надаються – необхідно надати письмове пояснення, а саме:
відповідно до якого законодавчого акту документ не надано
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Додаток 3
форма „Пропозиція» подається у вигляді, наведеному нижче.
Учасник не повинен відступати від даної форми.

ФОРМА «ПРОПОЗИЦІЯ»
(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю
послуг їдалень згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.
Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічні вимоги (надалі ТВ), на виконання
зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та
погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у комерційній
частині цієї пропозиції на загальну суму ___________________грн. :
Кількість Грошова
Кількість
Сума
дітей
норма
днів
пропозиції
харчування харчування
в день
Учні 1-4 класів
Діти-сироти до 10 років
Діти-сироти старше 10 років
Малозабезпечені до 10 років
Малозабезпечені старше 10 років
Інклюзивні та спец класи
Діти в пришкільному таборі

675
1
9

5
6,2
7,2

145
153
119

489375
949
7711

7

6,2

119

5164

13

7,2

116

10858

5
200

6,2
12,2

145
14

4495
34160

Разом

552712

1. До акцепту нашої пропозиції, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою
пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між
нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі
умови, передбачені Договором.
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90кал. днів з дня
розкриття пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція 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 пропозиції згідно з
умовами документації, 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
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.
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Додаток 4
Калькуляція вартості
Організації харчування на 100 учнів за 1 день, представленої на торги
№
п/п
1.

Перелік затрат, що входять в ціну меню на 100
учнів в день

Ціна кожної затрати окремо в грн.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
Разом
Прибуток
Всього
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Додаток 5
Форма
“Обрахункова вартість запропонованої
середньої калорійності одноденного харчування”
організації харчування учнів шкіл м. Вінниці в 201 році

Є не від’ємною частиною Тендерної пропозиції учасника торгів і повинна містити
наступні дані:
– середня ціна 1 к кал запропонованої середньої калорійності ( у грн.) – Х
– фіксована середня ціна одноразового харчування учнів за встановленими
грошовими нормами (у грн.) – А
– запропонована середня калорійність одноденного харчування за встановленими
грошовими нормами (у грн.) – В
Х=А:В
А = 5 грн+6,20 грн.+7,20 грн.+ 12,20грн.
4
В = (ккал на 5 грн.)+ (ккал на 6,20 грн)+ (ккал на 7,20 грн.)+ (к кал на 12,20 грн.)
4
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Додаток 6
Технічні та кваліфікаційні вимоги по закупівлі послуг шкільних їдалень
1.

Кількість дітей, які мають харчуватись :
Учні 1-4 класів – _675____дітей;
Пільгові категорії учнів від 6 до 10 років - __13__дітей;
Пільгові категорії учнів від 10 років - __22___дітей.
Учнів в пришкільному таборі – 200 дітей.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Виконавець повинен бути забезпечений кваліфікованими кадрами кухарів,
технологів, тощо.
В школі необхідно організувати одноразове харчування учнів (обід) за
грошовими нормами:
 учні 1 – 4 класів – грошова норма 5 грн .
 діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з
малозабезпечених сімей та сімей працівників органів внутрішніх
справ, які загинули під час виконання службових обов’язків:
 діти віком від 6 до 10 років – 6,20 грн.
 діти віком від 10 і більше років – 7,20 грн
 діти в пришкільному таборі – 12,20 гривень(дворазове харчування).
Організувати через їдальню диференційоване, раціональне, одноразове
харчування дітей з обов’язковим включенням до раціону свіжих овочів та
фруктів.
Забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних та протипожежних норм на
харчоблоці, їдальні та складських приміщеннях.
Забезпечити щоденне погодження меню та зняття проб виготовлених страв
медпрацівниками шкіл.
Організувати буфетну та абонементну форму обслуговування учнів за
потребою.
Забезпечити збереження технологічного обладнання, яке належить навчальним
закладам та в разі необхідності здійснювати його ремонт за власні кошти.
Учасник у своїй тендерній пропозиції повинен документально підтвердити свій
рівень кваліфікації, достатній з точки зору Замовника торгів, для виконання
ним договору у випадку прийняття його пропозицій.
В калькуляції вартості харчування учнів, учасник повинен вказати всі затрати,
які включаються у вартість харчування.
Подати перспективні десятиденні меню з забезпеченням калорійності
відповідно грошових норм: 5грн, 6,20грн, 7,20грн, 12,20грн.
Остаточні фінансові розрахунки Замовник проводить по кількості дітей, які
харчувались, після надання відповідних документів.
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