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1. Положення тендерної документації
Загальні положення
1.1

Терміни, які вживаються
в тендерній документації

1.2

Інформація про
замовника торгів
Повне найменування

1.3
1.4

1.5

1.6

1.7

Місцезнаходження
Посадова особа
замовника, уповноважена
здійснювати зв'язок з
учасниками
Процедура закупівлі
Інформація про
предмет закупівлі
Назва предмета закупівлі

Тендерна документація - розроблена на виконання
вимог Закону України «Про публічні закупівлі». (НадаліЗакон)
Терміни, які використовуються в цій тендерній
документації, вживаються в значеннях, визначених
Законом.
Державна наукова установа
"Книжкова палата України імені Іван Федорова"
Код ЄДРПОУ 02473085
02094, м. Київ, пр. Ю.Гагаріна, 27
головний інженер, секретар тендерного комітету Доценко
Марина Михайлівна 044-292- 80-26
Відкриті торги
ДК 021:2015 код 09310000-5 Електрична енергія

Місце, кількість, обсяг
поставки товарів
(надання послуг,
виконання робіт)

Місце поставки:
м. Київ, пр.. Ю. Гагаріна, 27
Орієнтовна кількість - 170000 кВт.год

Строк поставки товарів
(надання послуг,
виконання робіт)
Недискримінація
учасників

Січень-грудень 2019 року

Інформація про валюту,
у якій повинна бути
розрахована і зазначена
ціна тендерної
пропозиції
Інформація про мову
(мови), якою(якими)
повинні бути складені
тендерні пропозиції

Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та
організаційно-правових форм беруть участь у процедурах
закупівель на рівних умовах.
Валютою тендерної пропозиції є національна валюта
України - гривня.

Тендерні пропозиції, підготовлені Учасниками
складаються українською мовою. Якщо в складі тендерної
пропозиції надається документ, що складений на іншій
мові, Учасник надає переклад цього документу, який
завірений підписом уповноваженої особи Учасника і його
печаткою. Визначальним є текст, викладений українською
мовою.
Документи, які надані учасником у складі тендерної
пропозиції, але не готуються учасником безпосередньо
(довідки, висновки та ін.), викладені не на українській
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мові, повинні мати автентичний переклад на українську
мову, крім документів, викладених на російській мові.
1.8.

2.1

2.2

Ціна тендерної
пропозиції

Учасник визначає ціни на товар, який він пропонує
поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів,
що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на
транспортування,
страхування,
навантаження,
розвантаження та усіх інших витрат.
Вартість пропозиції повинна бути чітко визначена.
Учасник відповідає за одержання всіх необхідних
дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних
та імпортних) на товар, який пропонується постачати за
Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням
тендерної пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх
отримання.
Витрати учасника, пов'язані з підготовкою та поданням
тендерної пропозиції не відшкодовуються (в тому числі і у
разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не
відбулися).
До розрахунку ціни тендерної пропозиції не включаються
будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення
процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю.
Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок
його прибутку.
2 Порядок внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації
Процедура надання
Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за
роз’яснень щодо
10 днів до закінчення строку подання тендерної пропозиції
тендерної документації
звернутися через електронну систему закупівель до
замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації
та /або звернутись до замовника з вимогою щодо усунення
порушення під час проведення процедури закупівлі. Усі
звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення
порушення автоматично оприлюднюються в електронній
системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася
до замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих
днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення за
звернення та оприлюднити його на веб-порталі
Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього
Закону. У разі несвоєчасного надання або ненадання
замовником
роз’яснень щодо змісту тендерної
документації строк подання тендерних пропозицій
автоматично продовжується системою не менше як на сім
календарних днів.
Внесення змін до
Замовник має право з власної ініціативи чи за
тендерної документації
результатами звернень або на підставі рішення органу
оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі
внесення змін до тендерної документації строк для
подання тендерних пропозицій продовжується в
електронній системі закупівель таким чином, щоб з
моменту внесення змін до тендерної документації до
закінчення строку подання тендерних пропозицій
залишилося не менше ніж сім календарних днів.
Зміни, що вносяться замовником до тендерної
документації, розміщуються та відображаються в
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електронній системі закупівель у вигляді нової редакції
тендерної документації додатково до початкової редакції
тендерної документації. Замовник разом із змінами до
тендерної
документації
в
окремому
документі
оприлюднює перелік змін, що вносяться. Положення
тендерної документації, до яких вносяться зміни,
відображаються у вигляді закреслених.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником
відповідно до статті 10 Закону.

3.1.

3. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції
Оформлення
Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді
тендерних пропозицій
шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у
яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки,
та завантаження файлів з яких складається тендерна
пропозиція.
Документи,
що
вимагаються
цією
тендерною
документацією, Учасник повинен розмістити (завантажити) в
електронній системі закупівель (далі Система) до кінцевого
строку подання тендерних пропозицій у сканованому вигляді
– формат PDF.
Тендерна пропозиція може містити реєстр наданих
документів та інформацію із зазначенням номерів сторінок
наданих документів/інформації, який повинен бути першим з
документів тендерної пропозиції.
Усі сторінки (що містять текст) тендерної пропозиції
учасника процедури закупівлі повинні містити власноручний
підпис керівника або уповноваженої посадової особи
учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки
учасника (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).
Кожен учасник має право подати тільки одну
тендерну пропозицію.
Формальними (несуттєвими) вважаються помилки,
що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не
впливають на зміст пропозиції, а саме – описки,
орфографічні та граматичні помилки, незначні текстуальні
помилки допущені учасником. Рішення про віднесення
допущеної учасником помилки до формальної (несуттєвої)
приймається колегіально на засіданні тендерного комітету.
. Документи, що розміщуються учасником в електронній
системі закупівель, повинні бути належного рівня
зображення та доступні до перегляду.
Документи, що складаються учасником, повинні бути
оформлені належним чином на фірмовому бланку (якщо
такий є), мати Вих. номер, за підписом керівника або
уповноваженої особи із зазначенням посади, прізвища і дати
підпису, містити печатку. (ця вимога не стосується
учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з
чинним законодавством). Копії документів, що вимагаються

3.2.

Зміст тендерної
пропозиції
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згідно цієї тендерної документації, перед виготовленням
скан-копії з такого документу для її завантаження в систему
повинні містити підпис керівника або уповноваженої особи
та скріплені печаткою, із зазначенням посади, прізвища і
дати підпису, відмітку «Згідно з оригіналом».
Відповідальність за недостовірну інформацію, надану у
складі тендерної пропозиції, несе Учасник.
Тендерна пропозиція, яка подається учасником закупівлі до
проведення аукціону шляхом завантаження файлів повинна
складатися з :
1)заповненої форми щодо ціни тендерної пропозиції
(Додаток 1)
2) інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні
характеристики предмета закупівлі (Додаток 2)
3)документів, що підтверджують повноваження посадової
особи або представника Учасника процедури закупівлі щодо
підпису документів тендерної пропозиції; Повноваження
щодо підпису документів тендерної пропозиції 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.
4)довідки Учасника у довільній формі з інформацією на
виконання вимог, встановлених ст.17 Закону (Додаток 3)
5) Вимоги, встановлені ст.17 для переможця процедури
закупівлі (Додаток 4)
5)Копії свідоцтва, або витягу з реєстру платників податку на
додану вартість чи єдиного податку.
6)Копії ідентифікаційного номера за Державним реєстром
фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових
платежів (для фізичних осіб).
7) копії Статуту або іншого установчого документу;
8) проекту договору (Додаток 5 )
9) Згоди з істотними умовами договору (Додаток 6)
11) . Копії 1-2, 3-4, 5-6 (в разі заповнення сторінок)сторінок
паспорта та сторінки паспорту із штампом останнього місця
прописки (реєстрації) (для учасника фізичної особипідприємця ), підписані власником.
Після завершення електронного аукціону учасник повинен
завантажити у сканованому вигляді остаточний варіант
Тендерної пропозиції (файл формату PDF відповідно до
Додатка 1) – з інформацією про ціну пропозиції, за одиницю
упродовж 1 (одного) робочого дня (з часу завершення
аукціону).
Переможець у строк, що не перевищує п’яти днів з дати
оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу
повідомлення про намір укласти договір дозавантажує через
електронний майданчик інформацію та документи, встановлені в
Додатку 4 (для переможця). УВАГА! Оригінали
нижченаведених документів у паперовому вигляді
направляються переможцем торгів на адресу
м. Київ, пр. Ю. Гагаріна, 27
У разі якщо учасник або переможець не повинен

3.3.
3.4.

3.5

Забезпечення
тендерної пропозиції
Строк, протягом якого
тендерні пропозиції є
дійсними

Кваліфікаційні
критерії до учасників
та вимоги, встановлені
ст..17 Закону
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складати або відповідно до норм чинного законодавства не
зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях
документації документ, то він надає лист-роз’яснення в
довільній
формі,
за
власноручним
підписом
керівника/уповноваженої особи учасника/переможця й
завірений печаткою (у разі наявності), в якому зазначає
законодавчі підстави ненадання відповідних документів.
Не вимагається
Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів з
дати розкриття тендерних пропозицій. Замовник має право
вимагати від учасників продовження строку дії тендерних
пропозицій.
Учасник торгів має право: 1) відхилити таку вимогу, не
втрачаючи при
цьому наданого ними
забезпечення
тендерної пропозиції; 2) погодитися з вимогою та
продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та
наданого забезпечення тендерної пропозиції.
Відповідно до частини 3 статті 16 Закону України «Про
публічні закупівлі» , Замовник не встановлює кваліфікаційні
критерії та не визначає перелік документів, що
підтверджують подану учасниками інформацію про
відповідність їх таким критеріям у разі закупівлі електричної
енергії
Замовник не вимагає документального підтвердження
інформації про відповідність вимогам статті 17 Закону в
разі, якщо така інформація міститься у відкритих єдиних
державних реєстрах, доступ до яких є вільним.
Замовник приймає рішення про відмову учаснику в
участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити
тендерну пропозицію, у разі якщо:
- 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 на роботу, цінна річ,
послуга тощо) з метою вплинути на прийняття
рішення щодо визначення переможця процедури
закупівлі або застосування замовником певної
процедури закупівлі;
- відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесено до
Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні
або пов’язані з корупцією правопорушення;
- службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено
учасником представляти його інтереси під час проведення
процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було
притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення
у
сфері
державних
закупівель
корупційного
правопорушення;
- суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох
років притягувався до відповідальності за порушення,
передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1
статті 50 Закону України “Про захист економічної
конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних

3.6.

3.7

Інформація про
необхідні технічні,
якісні та кількісні
характеристики
предмета закупівлі
Внесення змін або
відкликання тендерної
пропозиції учасником
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узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів
торгів (тендерів);
- фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин,
вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або
не погашено у встановленому законом порядку;
- службова (посадова) особа учасника, яка підписала
тендерну пропозицію, була засуджена за злочин, вчинений з
корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не
погашено у встановленому законом порядку;
- тендерна пропозиція подана учасником процедури
закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками
процедури закупівлі та/або з членом (членами) тендерного
комітету, уповноваженою особою (особами) замовника;
- учасник визнаний у встановленому законом порядку
банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна
процедура.
- у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань відсутня
інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9
Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"
- юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної
програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної
програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги
(послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн.гривень.
Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в
участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну
пропозицію, у разі якщо:
- учасник має заборгованість із сплати податків і зборів
(обов'язкових платежів);
Інформація про технічні, якісні та кількісні
характеристики предмета закупівлі наведена в Додатку 2.

Учасник має право внести зміни або відкликати свою
тендерну пропозицію до закінчення строку її подання. Такі
зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції
враховуються в разі, якщо вони отримані електронною
системою закупівель до закінчення строку подання
тендерних пропозицій.
4. Подання та розкриття тендерних пропозицій

4.1.

Кінцевий строк подання
тендерних пропозицій

4.2

Дата та час розкриття
тендерної пропозиції

Тендерні пропозиції, отримані електронною системою
закупівель після закінчення строку їх подання, не
приймаються та автоматично повертаються учасникам,
які їх подали.
Електронна система закупівель автоматично формує та
надсилає повідомлення учаснику про отримання його
пропозиції із зазначенням дати та часу.
Кінцевий строк подання пропозицій 29 грудня 2018
року о 11.00
Дата та час розкриття тендерної пропозиції визначається
електронною системою закупівель автоматично та
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4.3

Електронний аукціон

5.1.

Перелік критеріїв та
методика оцінки
тендерних пропозицій

5.2.

Відхилення тендерних
пропозицій

зазначаються в оголошенні про проведення процедури
відкритих торгів. У разі, якщо оголошення про проведення
процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до
положень ч.4,ст..10 Закону, у день і час закінчення строку
подання тендерних пропозицій, зазначених в оголошенні
про проведення процедури закупівлі, електронною
системою закупівель автоматично розкривається частина
тендерної пропозиції з інформацією та документами, що
підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним
критеріям та інформацією та документами, що містять
технічний опис предмета закупівлі.
Електронний аукціон полягає в повторювальному процесі
пониження цін. Розмір пониження ціни під час
електронного аукціону становить 1% від очікуваної
вартості закупівлі.
5. Оцінка тендерної пропозиції.
Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично
електронною системою закупівель на основі одного
критерію - ціна тендерної пропозиції та шляхом
застосування електронного аукціону.
Ціною тендерної пропозиції вважається сума, зазначена
учасником у його пропозиції.,незалежно від того, чи є
учасник платником ПДВ чи ні, оскільки сума пропозиції
включає в себе податок на додану вартість, інші податки та
збори, передбачені законодавством. Ціна тендерної
пропозиції повинна бути чітко та остаточно визначена без
будь-яких посилань, обмежень та застережень, та не
підлягає зміні та та коригуванню.
Найбільш
економічно
вигідною
тендерною
пропозицією визнається така, ціна якої є найнижча за
результатами проведення електронного аукціону.
За результатами розгляду та оцінки тендерної
пропозиції замовник визначає переможця та приймає
рішення про намір укласти договір згідно з Законом.
Замовник та Учасники не можуть ініціювати будь-які
переговори з питань внесення змін до змісту або ціни
поданої тендерної пропозиції торгів.
Замовник відхиляє тендерну пропозицію, у разі якщо:
1) учасник:
- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим
статтею 16 Закону;
2) переможець:
- відмовився від підписання договору про закупівлю
відповідно до вимог тендерної документації або укладення
договору про закупівлю;
- не надав документи, що підтверджують відсутність
підстав, передбачених статтею 17 Закону в строк, що не
перевищує 5 днів з дати оприлюднення повідомлення про
намір укласти договір.
3) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій
статті 28 Закону;
4) тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної
документації.
Інформація про відхилення тендерної пропозиції протягом

5.3.

6.1.

Інша інформація

Відміна замовником
торгів чи визнання їх
такими, що не
відбулися
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одного дня з дня прийняття рішення оприлюднюється в
електронній
системі
закупівель
та
автоматично
надсилається учаснику/переможцю, тендерна пропозиція
якого відхилена через електронну систему закупівель.
У разі якщо учасник, тендерна пропозиція якого відхилена,
вважає недостатньою аргументацію, зазначену в
повідомленні, такий учасник може повторно звернутися до
замовника з вимогою надати додаткову інформацію про
причини невідповідності його пропозиції умовам
тендерної документації, та/або його невідповідності
кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов'язаний
надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше ніж
через п'ять календарних днів з дня надходження такого
звернення через електронну систему закупівель.
Тендерні пропозиції Учасників, до яких застосовано
санкції щодо здійснення державних закупівель товарів,
робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної
держави державної форми власності та юридичних осіб,
частка статутного капіталу яких перебуває у власності
іноземної держави, а також державних закупівель у інших
суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів,
робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої
застосовано санкції згідно із Законом України «Про
санкції» та чинних на кінцевий строк подання тендерних
пропозицій указів Президента України та Рішень РНБО
України щодо застосування персональних спеціальних
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
будуть вважатися такими що не відповідають вимогам
документації.
Відповідно до частини 7 статті 28 Закону 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
цього Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції
будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при
визначенні результатів процедури закупівлі, замовник
відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.
6. Результати торгів
Замовник відміняє торги у разі:
- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт і
послуг;
- неможливості усунення порушень, які виникли через
виявлені порушення законодавства з питань публічних
закупівель;
- порушення порядку оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі, повідомлення про намір
укласти договір, передбаченого цим Законом;
- подання для участі у них менше двох тендерних
пропозицій;
- допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій;

7.1.

7.2.

7.3
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- відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з Законом;
Замовник має право визнати торги такими, що не
відбулися, у разі якщо:
- ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції
перевищує
суму,
передбачену
замовником
на
фінансування закупівлі;
- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок
непереборної сили.
- скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів,
робіт і послуг.
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх
такими, що не відбулися, оприлюднюється в електронній
системі закупівель замовником протягом одного
календарного дня з дня прийняття замовником
відповідного рішення та автоматично надсилається усім
учасникам електронною системою закупівель.
7. Укладання договору про закупівлю
Терміни укладання
Рішення про намір укласти договір про закупівлю
договору
приймається замовником у день визначення переможця, та
протягом одного календарного дня після прийняття такого
рішення
замовник
оприлюднює
на
веб-порталі
Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти
договір та надсилає його переможцю. Усім іншим
учасникам електронною системою закупівель автоматично
надсилається повідомлення із зазначенням найменування
та місцезнаходження переможця торгів.
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником,
який визнаний переможцем торгів протягом строку дії
його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня
прийняття рішення про намір укласти договір про
закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та
пропозиції учасника-переможця, але не раніше ніж через
10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі
Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти
договір про закупівлю..
Проект договору про
Договір про закупівлю укладається у письмовій формі
закупівлю
відповідно до норм Цивільного кодексу України та
Господарського кодексу України з урахуванням
особливостей, відповідно до вимог ст..36,37 Закону
(Додаток №5). Зазначені в цьому проекті договору умови
не є остаточними і вичерпними, і можуть бути доповнені і
скориговані під час укладання договору з учасникомпереможцем торгів.
Учасник - переможець процедури закупівлі під час
укладення договору повинен надати дозвіл або ліцензію на
провадження певного виду господарської діяльності, якщо
отримання такого дозволу або ліцензії на провадження
такого виду діяльності передбачено законодавством.
Істотні умови, що
Умови договору про закупівлю не повинні
обов’язково включаються відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за
до договору про
результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю
закупівлю
товару) переможця процедури закупівлі або ціни
пропозиції учасника у разі застосування переговорної
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процедури. Істотні умови договору про закупівлю не
можуть змінюватися після його підписання до виконання
зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:
1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням
фактичного обсягу видатків замовника;
2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10
відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за
умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення
суми, визначеної в договорі (у разі закупівлі товару);
3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що
таке покращення не призведе до збільшення суми,
визначеної в договорі;
4) продовження строку дії договору та виконання
зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт,
надання послуг у разі виникнення документально
підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке
продовження, у тому числі непереборної сили, затримки
фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не
призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;
5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни
кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);
6) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і
зборів пропорційно до змін таких ставок;
7) зміни встановленого згідно із законодавством
органами державної статистики індексу споживчих цін,
зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань
або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і
нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у
разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни
ціни;
8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень
частини п’ятої ст. 36 Закону.
Учасник торгів зобов’язаний подати у складі тендерної
пропозиції лист про згоду з істотними умовами договору,
що зазначені у Додатку №6 цієї документації, завірений
підписом уповноваженої особи Учасника.
У разі відмови переможця торгів від підписання
договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної
документації або неукладення договору про закупівлю з
вини учасника у строк, визначений Законом, або
ненадання переможцем документів, що підтверджують
відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону,
замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника
та визначає переможця серед тих учасників, строк дії
тендерної пропозиції яких ще не минув.
Не вимагається.

7.4.

Дії замовника при
відмові переможця торгів
підписати договір про
закупівлю

7.5.

Забезпечення виконання
договору про закупівлю
8. Порядок оскарження процедур закупівлі
Процедура оскарження
Порядок оскарження процедур закупівлі визначається
ст.18 Закону України „Про публічні закупівлі”.

8.1.
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ДОДАТОК № 1
до тендерної документації

Тендерна пропозиція.
Учасники не повинні відступати від даної форми.
Повне найменування учасника
Юридична адреса
Керівництво (Прізвище, ім'я, по-батькові, посада)
Місцезнаходження
Телефон/факс (обов’язково вказати код населеного
пункту), електронна адреса (за наявності)
Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код/ реєстраційний номер
облікової картки платника податків

Особа, уповноважена на підписання договору про
закупівлю (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
надаємо свою пропозицію для підписання договору за результатами торгів на закупівлю –
ДК 021:2015 код 09310000- Електрична енергія
згідно з вимогами замовника процедури закупівлі.
Вивчивши тендерну документацію, в тому числі технічні, якісні та кількісні
характеристики предмета закупівлі, ми, уповноважені на підписання договору, маємо
можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та договору на умовах, зазначених у
цій пропозиції за наступними цінами:
Код товару
№
Ціна за
за
Найменування
Од.
Кількість
Загальна
п/
одиницю без
класифікат
товару
виміру
товару
сума грн.
п
ПДВ, грн.
ором
09310000-5 Електрична енергія
кВт
170000
Разом без ПДВ
ПДВ
Всього
Всього (цифрами і прописом)
(якщо учасник не є платником ПДВ поруч з ціною має бути зазначено: «без ПДВ»)
1. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з
дати розкриття тендерних пропозицій. До прийняття рішення про намір укласти договір про
закупівлю щодо нашої тендерної пропозиції, Ваша тендерна документація разом з нашою
пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами.
Якщо щодо нашої пропозиції буде прийнято рішення про намір укласти договір, ми візьмемо
на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.
2. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні
пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш
вигідними для Вас умовами.
3. Ми зобов’язуємося укласти договір про закупівлю не раніше ніж через 10 календарних
днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір
укласти договір про закупівлю та не пізніше ніж через 20 календарних днів з дня прийняття
рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації
та пропозиції учасника-переможця.
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Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені
печаткою, для фізичних осіб вимагається лише підпис
ДОДАТОК 2
до тендерної документації
Технічні вимоги до предмета закупівлі.
1. Загальний обсяг постачання електричної енергії (орієнтовно)
Електрична енергія 170000 кВт.год (код ДК 021:2015- 09310000-5 )
2. Термін постачання: січень-грудень 2019 року
3. Місце постачання: Державна наукова установа "!Книжкова палата України імені Івана
Федорова", м. Київ, пр.. Ю.Гагаріна 27
Відносини між енергопостачальною організацією та споживачем електричної енергії
регулюються наступними документами:
- Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII;
- Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг, від 14.03.2018 № 312.
Інформація про учасника повинна міститись в переліку (ліцензійному реєстрі НКРЕКП)
суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на право провадження господарської діяльності
з постачання електричної енергії, який розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП у розділі:
Актуальна інформація/ Ліцензування (адмінпослуги)/ Реєстри НКРЕКП/ Ліцензійний реєстр
НКРЕКП.
У разі відсутності в даному переліку інформації, у складі тендерної пропозиції учасник
повинен надати копію ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання
електричної енергії, або копію постанови НКРЕКП про видачу ліцензії з постачання електричної
енергії.
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати технічним
умовам та стандартам, передбаченим законодавством України, діючим на період постачання
товару.
Учасник гарантує , що товар (електрична енергія) є таким, що не має негативного впливу
на навколишнє довкілля та передбачає застосування необхідних заходів із захисту довкілля.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою,
для фізичних осіб вимагається лише підпис.
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ДОДАТОК 3
до тендерної документації
Вимоги, установлені статтею 17 Закону та інформація про спосіб підтвердження
відповідності УЧАСНИКІВ вимогам згідно із законодавством
\
№
з/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Замовник приймає рішення про відмову
учасникові та відхиляє тендерну
пропозицію учасника у випадках,
наведених нижче
Відомості про юридичну особу, яка є
учасником, внесено до Єдиного державного
реєстру осіб, які вчинили корупційні або
пов'язані з корупцією правопорушення.
Службову (посадову) особу учасника, яку
уповноважено учасником представляти
його інтереси під час проведення
процедури закупівлі, фізичну особу, яка є
учасником, було притягнуто згідно із
законом до відповідальності за вчинення у
сфері державних закупівель корупційного
правопорушення.
Суб'єкт
господарювання
(учасник)
протягом
останніх
трьох
років
притягувався до відповідальності за
порушення, передбачене пунктом 4 частини
другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону
України
"Про
захист
економічної
конкуренції",
у
вигляді
вчинення
антиконкурентних узгоджених дій, які
стосуються спотворення результатів торгів
(тендерів).
Фізична особа, яка є учасником, не була
засуджена за злочин, вчинений з
корисливих мотивів, судимість з якої не
знято або не погашено у встановленому
законом порядку
Службова (посадова) особа учасника , яка
підписала тендерну пропозицію, фізична
особа, яка є учасником, була засуджена за
злочин, вчинений з корисливих мотивів,
судимість з якої не знято або не погашено у
встановленому законом порядку.
Учасник має заборгованість із сплати
податків і зборів (обов’язкових платежів)

Учасник на виконання вимоги статті 17
Закону надає інформацію, викладену
нижче
Довідка у довільній формі.

Довідка у довільній формі.

Довідка у довільній формі.

Довідка у довільній формі.

Довідка у довільній формі.

Довідка у довільній формі.

Учасник у складі своєї тендерної пропозиції може надати:
1. Довідку у довільній формі про те, що відносно учасника процедури закупівлі не
порушено провадження у справі про банкрутство та не відкрита ліквідаційна процедура;
2. Довідку у довільній формі про те, що у Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань є інформація,
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передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
ДОДАТОК 4
до тендерної документації
Вимоги, установлені ст.17 Закону для ПЕРЕМОЖЦЯ процедури закупівлі та спосіб їх
підтвердження
Переможцем торгів у строк, що не перевищує п’яти днів з дати оприлюднення на веб-порталі
Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір подається інформація та документи
встановлені в цьому додатку для переможця (дозавантажити через електронний майданчик):

1. Тендерна пропозиція що була запропонована в результаті аукціону (згідно Додатку 1)
2. Документи згідно форми, наведеної нижче.
УВАГА! Оригінали нижченаведених документів у паперовому вигляді направляються
переможцем торгів на адресу
02094, м. Київ, пр. Ю.Гагаріна, 27
Документи, які подаються учасником - переможцем торгів:

Підстава для відмови в участі у
процедурі закупівлі

Документи,
що підтверджують відсутність підстав

Відомості про юридичну особу, яка є
учасником, внесено до Єдиного
державного реєстру осіб, які вчинили
корупційні або пов'язані з корупцією
правопорушення

- Інформація в довільній формі 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;

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

Інформація в довільній формі 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
закупівель
корупційного
правопорушення.

Фізична особа, яка є учасником, була
засуджена за злочин, учинений з
корисливих мотивів, судимість з якої
не знято або не погашено у
встановленому законом порядку

Оригінал або нотаріально засвідчену копію документа,
виданого
уповноваженим
органом
(наприклад:
Департаментом
інформаційно-аналітичного
забезпечення МВС України), що містить відомості про
відсутність або наявність судимості у фізичної особи,
яка є учасником, із датою видачі не раніше 30 днів до
дати подання;

Службову (посадову) особу учасника,
яка підписала тендерну пропозицію,
було засуджено за злочин, вчинений з
корисливих мотивів, судимість з
якого не знято або не погашено у
встановленому законом порядку.
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Оригінал або нотаріально засвідчену копію документа,
виданого
уповноваженим
органом
(наприклад:
Департаментом
інформаційно-аналітичного
забезпечення МВС України), що містить відомості про
відсутність або наявність судимості у службової
(посадової) особи учасника, яку уповноважено
учасником представляти його інтереси під час
проведення процедури закупівлі, із датою видачі не
раніше 30 днів до дати подання;

Учасник визнаний у встановленому
законом порядку банкрутом та
стосовно нього відкрита ліквідаційна
процедура

Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру
підприємств, щодо яких порушено провадження у справі
про банкрутство із відомостями про те, що учасник не
визнаний у встановленому законом порядку банкрутом
та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедура

Учасник має заборгованість із сплати
податків і зборів (обов'язкових
платежів)

Оригінал або нотаріально завірена копія довідки,
видана уповноваженим органом про відсутність у
учасника заборгованості по сплаті податків і зборів
(обов'язкових платежів), передбачених законодавством
України (довідка повинна бути дійсна на момент
надання документа Замовнику).

Примітки:
вся інформація та документи, повинні бути засвідчені відповідно до вимог цієї
тендерної документації;
- На підставі частини 7 статті 28 Закону, 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 цього Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої
недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі,
замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.
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ДОДАТОК 5
до тендерної документації
м. Київ

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ
на постачання електричної енергії
"___" ___________ 2019р.

_________________________ , що здійснює діяльність на підставі ______, (далі –
Споживач), в особі _____________________________, з однієї сторони, та
__________________________________________________________________ який діє на
підставі ліцензії _______________________________________________________________
____________________________________ від ___________ № ___________________________
в особі ___________________________________________________________, що діє на підставі
______________________________________________________, з іншої сторони (далі –
Постачальник), уклали цей Договір про наступне:
1. Загальні положення
1.1. Цей договір про постачання електричної енергії споживачу: ДК 021:2015 код
09310000-5 - Електрична енергія (далі – Договір) встановлює порядок та умови постачання
електричної енергії як товарної продукції споживачу постачальником електричної енергії (далі
– Постачальник) та укладається сторонами, відповідно до норм Цивільного кодексу України
та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом
України «Про публічні закупівлі»Умови цього Договору розроблені відповідно до Закону
України "Про ринок електричної енергії" та Правил роздрібного ринку електричної енергії,
затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, від 14.03.2018 № 312 (далі - ПРРЕЕ), та є однаковими для
всіх споживачів.
Далі по тексту цього Договору Постачальник або Споживач іменуються Сторона, а
разом - Сторони.
2. Предмет Договору
2.1. За цим Договором Постачальник зобов’язується поставити Споживачу електричну
енергію (надалі - Товар) за ДК 021:2015 код 09310000 – 5 в кількості ____ кВт.год, а
Споживач в свою чергу, повинен здійснити оплату згідно з умовами цього Договору.
2.2. Обсяги закупівлі товарів можуть
бути зменшені, зокрема, з урахуванням
фактичного обсягу видатків Замовника.
3. Умови постачання
3.1. Строк постачання електричної енергії: січень-грудень 2019 року
4. Якість постачання електричної енергії
4.1.Постачальник повинен постачати Споживачу Товар, якість якого відповідає умовам,
які визначені Законом України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 р. № 2019-VІІІ,
Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП
України від 14.03.2018 р. № 312.
5. Ціна, порядок обліку та оплати електричної енергії
5.1.Ціна цього договору встановлюється у національній валюті України та становить
_________ грн. _____ коп (_________________________________________ грн. __ коп.), в тому
числі ПДВ ________ грн __ коп (_________________ грн. __ коп.)., в тому числі
Загальний фонд _________, враховуючи ПДВ,________________
Спеціальний фонд _________, враховуючи ПДВ _____________
за рахунок відшкодування __________, враховуючи ПДВ ________
Вартість активної електроенергії ___________, враховуючи ПДВ,
Вартість реактивної електроенергії ________, враховуючи ПДВ.
Вартість 1кВт __________ грн.
5.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
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5.3. Сторони мають право змінювати загальну ціну електричної енергії за наявності
випадків, що визначені цим пунктом:
5.3.1. Ціна за електричну енергію може бути збільшена, але не більше ніж на 10
відсотків у разі коливання ціни природного газу на ринку, за умови, що зазначена зміна не
призведе до збільшення суми вартості (ціни) цього Договору, що передбачено п.2 ч.4 ст.36
Закону України «Про публічні закупівлі».
5.3.2. Покращення якості електричної енергії здійснюється за умови, що таке
покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі, що передбачено п.3 ч.4
ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі».
5.3.3. Сторони мають право змінювати загальну ціну електричної енергії в бік
зменшення, якщо така зміна ціни не призведе до зміни кількості (обсягу) та якості електричної
енергії, що передбачено п.5 ч.4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі».
5.3.4. В разі зміни ставки ПДВ або зміни інших податків та зборів (обов’язкових
платежів), що впливають на формування загальної ціни електричної енергії в сторону
зменшення/збільшення Сторони зобов’язані внести зміни до загальної ціни електричної енергії
з дня набрання чинності відповідного законодавчого (нормативного) акту, що передбачено п.6
ч.4 ст.36 Закону «Про публічні закупівлі».
5.3.5. Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики
індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або
показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються при закупівлі
електричної енергії, що передбачено п.7 ч.4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі».
5.4. Підставою для перерахування коштів за спожиту електричну енергію є умови цього
Договору. Постачальник надає Споживачу рахунок – фактуру, та акт виконаних робіт.
Всі платіжні документи, що виставляються Постачальником Споживачу, мають містити
чітку інформацію про суму платежу, порядок та строки оплати, що погоджені Сторонами цього
Договору, а також інформацію щодо адреси, телефонів, офіційних веб-сайтів для отримання
інформації про подання звернень, скарг та претензій щодо якості постачання електричної
енергії та надання повідомлень про загрозу електробезпеки.
5.5. Звірка розрахунків здійснюється Сторонами протягом 10-ти днів з дня пред'явлення
вимоги однієї із Сторін.
6. Права та обов'язки Споживача
6.1. Споживач має право:
1) отримувати електричну енергію на умовах, зазначених у цьому Договорі;
2) отримувати електричну енергію відповідно до вимог діючих стандартів якості
надання послуг,
3) безоплатно отримувати всю інформацію, що має надаватись Постачальником
відповідно до чинного законодавства та/або цього Договору;
4) безоплатно отримувати інформацію про обсяги та інші параметри власного
споживання електричної енергії;
5) звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов'язаних з
виконанням цього Договору;
6) вимагати від Постачальника пояснень щодо отриманих рахунків і у випадку незгоди з
порядком розрахунків або розрахованою сумою вимагати проведення звіряння розрахункових
даних та/або оскаржувати їх в установленому цим Договором та чинним законодавством
порядку;
7) проводити звіряння фактичних розрахунків в установленому ПРРЕЕ порядку з
підписанням відповідного акту;
8) оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії Постачальника, що
порушують права Споживача, та брати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених
чинним законодавством та цим Договором;
9) укласти в установленому порядку договір про надання послуг з розподілу
електричної енергії з оператором системи для набуття права на правомірне споживання
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електричної енергії та фізичну доставку електричної енергії до межі балансової належності
об’єкта Споживача;
10) отримувати відшкодування збитків від Постачальника, понесених у зв'язку з
невиконанням або неналежним виконанням Постачальником своїх зобов'язань перед
Споживачем, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства;
11) достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку, направивши
Постачальнику повідомлення про дострокове розірвання Договору за три календарних дні до
дати розірвання.
12) інші права, передбачені чинним законодавством і цим Договором.
6.2. Споживач зобов'язується:
1) забезпечувати своєчасну та повну оплату спожитої електричної енергії згідно з
умовами цього Договору;
2) раціонально використовувати електричну енергію, обережно поводитися з
електричними пристроями та використовувати отриману електричну енергію виключно для
власного споживання та не допускати несанкціонованого споживання електричної енергії;
3) розраховуватися з Постачальником за спожиту електричну енергію у порядку та на
умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством;
4) безперешкодно допускати на свою територію, у свої житлові, виробничі, господарські
та підсобні приміщення, де розташовані вузли обліку електричної енергії, засоби
вимірювальної техніки тощо, представників Постачальника після пред'явлення ними
службових посвідчень для звіряння показів щодо фактично спожитої електричної енергії;
5) виконувати інші обов'язки, покладені на Споживача чинним законодавством та/або
цим Договором.
7. Права і обов'язки Постачальника
7.1. Постачальник має право:
1) отримувати від Споживача плату за поставлену електричну енергію;
2) контролювати правильність оформлення Споживачем платіжних документів;
3) здійснювати безперешкодний доступ до засобів обліку електричної енергії Споживача
для перевірки показів щодо фактично спожитих обсягів електричної енергії Споживачем;
4) проводити разом зі Споживачем звіряння фактично використаних обсягів електричної
енергії з підписанням відповідного акту;
5) інші права, передбачені чинним законодавством і цим Договором.
7.2. Постачальник зобов'язується:
1) забезпечувати належну якість надання послуг з постачання електричної енергії
відповідно до вимог чинного законодавства та цього Договору;
2) нараховувати і виставляти рахунки Споживачу за поставлену електричну енергію
відповідно до вимог та у порядку, передбачених ПРРЕЕ та цим Договором;
3) видавати Споживачу безоплатно платіжні документи та форми звернень;
4) розглядати в установленому законодавством порядку звернення Споживача, зокрема з
питань нарахувань за електричну енергію, і за наявності відповідних підстав задовольняти його
вимоги;
5) забезпечувати належну організацію власної роботи для можливості передачі та
обробки звернення Споживача з питань, що пов'язані з виконанням цього Договору;
6) відшкодовувати збитки, понесені Споживачем у випадку невиконання або
неналежного виконання Постачальником своїх зобов'язань за цим Договором;
7) забезпечувати конфіденційність даних, отриманих від Споживача;
8) виконувати інші обов'язки, покладені на Постачальника чинним законодавством
та/або цим Договором.
8. Відповідальність Сторін
8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором
Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством.
8.2. У разі затримки поставки товару або поставки не в повному обсязі партії товару,
заявленої Споживачем, Постачальник сплачує неустойку у розмірі подвійної облікової ставки
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НБУ від суми непоставленого товару за кожний день затримки протягом десяти календарних
днів з моменту отримання вимоги Споживача.
9. Порядок розв'язання 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 за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному
чинним законодавством України.
10. Форс-мажорні обставини
10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання
зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форсмажорних обставин).
10.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють надзвичайні та невідворотні
обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами
цього Договору.
10.3. Строк виконання зобов'язань за цим Договором відкладається на строк дії форсмажорних обставин.
10.4. Сторони зобов'язані негайно повідомити про форс-мажорні обставини та протягом
чотирнадцяти днів з дня їх виникнення надати підтверджуючі документи щодо їх настання
відповідно до законодавства.
10.5. Виникнення форс-мажорних обставин не є підставою для відмови Споживача від
сплати Постачальнику за електричну енергію, яка була надана до їх виникнення.
11. Строк дії Договору та інші умови
11.1. Цей Договір вважається укладеним і відповідно до п.2 статті 631 Цивільного кодексу
України набирає чинності з моменту його підписання Сторонами, скріплення печатками Сторін
та діє по 31 грудня 2019 року. Згідно п.1 статті 631 Цивільного кодексу України строком
договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов´язки
відповідно до договору. Згідно п.3.статті 631 Цивільного кодексу сторони можуть встановити,
що умови договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладання.
Сторони встановили строк договору з ____________ по 31 грудня 2019 р.
11.2. Дія цього Договору може продовжуватися на строк, достатній для проведення
процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми,
визначеної у Договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету
затверджено в установленому порядку.
11.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні
законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка
оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
11.4. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення
Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій
додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.
12. Інші умови
12.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому
числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору,
тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору,
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регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства,
а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі
принципів добросовісності, розумності та справедливості.
12.2. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому
Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону
про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих
наслідків.
12.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають
юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та
скріплені їх печатками.
12.4. Якщо одна із Сторін змінить статус платника податку під час дії цього Договору,
юридичну адресу та/або банківські реквізити, вона зобов'язана негайно письмово повідомити
про такі зміни іншу Сторону.
12.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов українською
мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для
кожної із Сторін.
13. Адреси та реквізити Сторін:
Постачальник:
Споживач:
Державна наукова установа
"Книжкова палата України імені Івана Федорова”
02094, м. Київ, пр. Юрія Гагаріна, 27
ЄДРПОУ 02473085
Р/рах. № 35225207000352, № 35210007000352
в ДКСУ, м. Київ
МФО 820172
Свідоцтво платника податку №35364767
ІПН 024730826527
Неприбуткова установа
Директор
Сенченко М.І.
Примітка: Зазначені в цьому проекті договору умови не є остаточними і вичерпними, і можуть
бути доповнені і скориговані під час укладання договору з учасником-переможцем торгів.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою,
для фізичних осіб вимагається лише підпис.
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ДОДАТОК 6
до тендерної документації
Істотні умови договору
Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень
Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України з урахуванням
особливостей, визначених Законом України «Про публічні закупівлі».
Учасник-переможець процедури закупівлі під час укладення договору повинен надати
дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо
отримання такого дозволу або ліцензії передбачено законодавством.
Істотними умовами договору про закупівлю є:
1. Предмет договору - ДК 021:2015 код 09310000-5 Електрична енергія
2. Вартість договору – ціна пропозиції після аукціону
3. Місце поставки товару – м. Київ, пр.. Ю.Гагаріна,27
4. Термін поставки товару – січень-грудень 2019 року
5. Строк дії договору – до 31.12.2019 року.
6. Порядок здійснення оплати: на підставі рахунку та акту виконаних робіт.
7. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне
виконання своїх
зобов’язань за цим Договором згідно діючого законодавства.
8. Якість товару повинна відповідати нормативним документам та технічним вимогам.
Технічні, якісні характеристики Обладнання повинні відповідати встановленим нормативним
актам чинного законодавства (державним стандартам, технічним умовам), які передбачають
застосування заходів із захисту довкілля.
9. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту цінової пропозиції
переможця процедури закупівлі та не можуть змінюватися після його підписання до виконання
зобов`язань сторонами у повному обсязі, крім випадків, передбачених ст.36 Закону України
«Про публічні закупівлі».

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою,
для фізичних осіб вимагається лише підпис.

