
УЖГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

«Затверджено» 

Уповноважена особа: 

Крупнік Вячеслав Ярославович 

15.05.2020 року 

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення спрощеної закупівлі 

1) найменування, місцезнаходження та 

ідентифікаційний код замовника в 

Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, його категорія 

Ужгородська районна державна адміністрація 

вул. Загорська, 10, Закарпатська обл., м. Ужгород, 

88017 

ЄДРПОУ: 04053849 

Категорія замовника - органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування, зазначені у 

пункті 1 частини першої статті 2 Закону «Про 

публічні закупівлі»;  

2) назва предмета закупівлі із зазначенням 

коду за Єдиним закупівельним словником 

(у разі поділу на лоти такі відомості 

повинні зазначатися стосовно кожного 

лота) та назви відповідних класифікаторів 

предмета закупівлі і частин предмета 

закупівлі (лотів) (за наявності) 

Капітальний ремонт щодо відновлення 

водовипуску в лівобережній дамбі каналу 

"Високобережний" на каналі "Хатріц", екологічне 

покращення та захист від підтоплення на території 

Великодобронської сільської ради Ужгородського 

району 

Класифікатор ДК 021:2015 –  

код - 45240000-1 - Будівництво гідротехнічних 

об’єктів 

поділ на лоти (частини предмета закупівлі) не 

передбачається. 

3) інформація про технічні, якісні та інші 

характеристики предмета закупівлі; 
Відповідно до Додатку 1 до цього Оголошення 

4) кількість та місце поставки товарів або 

обсяг і місце виконання робіт чи надання 

послуг; 

Кількість (обсяг робіт) - 1 робота; 

Місце поставки товарів (місце виконання робіт чи 

надання послуг) - 89463, Закарпатська обл., 

Ужгородський район, територія 

Великодобронської сільської ради 

5) строк поставки товарів, виконання робіт, 

надання послуг 
до 1 жовтня 2020 року. 

6) умови оплати Розрахунки здійснюються після підписання «Актів 

приймання виконаних будівельних робіт» (форма № 

КБ -2в) та «Довідок про вартість виконаних 

будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3) 

протягом 20 банківських днів з дня підписання 

вищезазначених документів. 

Післяоплата – 100% 

7) очікувана вартість предмета закупівлі 981746,40 (дев’ятсот вісімдесят одна тисяча сімсот 

сорок шість) грн, 00 коп.,з ПДВ 

8) період уточнення інформації про 

закупівлю (не менше трьох робочих днів) 
до 21.05.2020 року 

9) кінцевий строк подання пропозицій 

(строк для подання пропозицій не може 

бути менше ніж п’ять робочих днів з дня 

оприлюднення оголошення про 

проведення спрощеної закупівлі в 

електронній системі закупівель) 

до 26.05.2020 року 

10) перелік критеріїв та методика оцінки 

пропозицій із зазначенням питомої ваги 

Єдиним критерієм оцінки пропозицій на дану 

закупівлю є ціна.  



критеріїв Питома вага критерію оцінки (ціна) – 100%. 

В разі якщо Учасник є платником ПДВ відповідно до 

законодавства, такий Учасник обов’язково зазначає 

ціну з урахування ПДВ.  

11) розмір та умови надання забезпечення 

пропозицій учасників (якщо замовник 

вимагає його надати) 

Забезпечення пропозицій учасників – не вимагається 

12) розмір та умови надання забезпечення 

виконання договору про закупівлю (якщо 

замовник вимагає його надати) 

Забезпечення пропозицій учасників – не вимагається 

13) розмір мінімального кроку пониження 

ціни під час електронного аукціону в 

межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків або в 

грошових одиницях очікуваної вартості 

закупівлі 

5100,00 грн. 

14) Інша інформація: 

а) Додатки до оголошення про проведення 

спрощеної закупівлі, що є невід’ємною 

частиною оголошення: 

Додаток №1 – Інформація про технічні, якісні та 

інші характеристики предмета закупівлі. Технічна 

специфікація. 

Додаток №2 – Гарантійний лист/пропозиція 

Додаток №3 – Проект договору та умови його змін 

Додаток №4 - Лист-згода на обробку персональних 

даних 

Додаток №5 – Креслення; 

Додаток №6 - Форма інформації Інформація про 

кожного суб’єкта господарювання 

б) Перелік документів, які має надати учасник закупівлі в електронному (сканованому) вигляді в 

складі своєї пропозиції: 

1. Сканований та підписаний уповноваженою особою учасника – Додаток №1 – Інформація про 

технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі. Технічна специфікація. 

2. Сканований та заповнений, підписаний уповноваженою особою учасника – Додаток №2 – 

Гарантійний лист/пропозиція; 

3. Сканований та підписаний уповноваженою особою учасника – Додаток №3 – Проект договору та 

змови його змін; 

4. Сканований та заповнений – Додаток №4 – Лист-згода на обробку персональних даних; 

5. Довідка учасника у довільній формі, яка містить відомості про учасника :  

а) реквізити (місцезнаходження, телефон для контактів) 

б) керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів);  

в) інформація про реквізити банку (банків), в яких відкриті рахунки Учасника, інформація про 

платіжні реквізити, за якими буде здійснюватися оплата за договором в разі акцепту. 

г) інформація щодо особи, що уповноважена на укладання договору та особи, що уповноважена на 

підписання пропозиції; 

6. Копія документа, що підтверджує статус платника податків, завірена підписом уповноваженої 

особи:  

для платників податку на додану вартість – витяг з реєстру платників податку на додану вартість 

або копія свідоцтва платника ПДВ; 

 для платника єдиного податку - витяг з реєстру платників єдиного податку або свідоцтво платника 

єдиного податку; 

7. Сканована копія ліцензії (у тому числі електронного документу) на виконання будівельних робіт 

з додатком завірена підписом уповноваженої особи на підписання тендерної пропозиції Учасника 

(клас наслідків СС2) - відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

та Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»  

Якщо строк (термін) дії ліцензії, виданої учаснику державними органами, спливає до моменту 

закінчення терміну виконання робіт, - учасник має надати лист-зобов’язання за підписом 

уповноваженої особи переможця що дія ліцензії буде продовжена на весь термін дії договору);  



У разі, якщо ліцензія не надається суб’єкту (учаснику) у паперовому або електронному вигляді 

відповідним держаним органом, що здійснює ліцензування учасник надає лист-пояснення з 

посиланням на нормативні акти державних органів, яким видано відповідну ліцензію (надано право 

здійснювати господарську діяльність); 

8. Сканований та заповнений, підписаний уповноваженою особою учасника Додаток 6 - Форма 

інформації Інформація про 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 (якщо залучення субпідрядників передбачається, якщо не передбачається, то надається 

документ передбачений у ДОДАТКУ 6); 

9. Інформацію про право підписання договору про закупівлю: 

юридична особа надає: 
- виписку (витяг) з протоколу зборів засновників (учасників, акціонерів, власників) про 

призначення директора, (президента, голови правління підприємства тощо) учасника або наказ про 

призначення керівника учасника або інший розпорядчий документ про призначення керівника – 

відповідно до положень статуту (положення) учасника, або довіреність, або доручення на 

підписанта договору (оформлене з урахуванням статутних документів, у разі, якщо підписант 

договору довірена особа); 

фізична особа, у тому числі фізична особа–підприємець надає: 

- копію довідки про надання ідентифікаційного коду (у разі відсутності з релігійних переконань -  

копія сторінки паспорту з відповідною відміткою). 

- довіреність, або доручення на підписанта договору (у разі, якщо підписант договору довірена 

особа). 

 

Примітки: У разі неможливості надання/ненадання учасником будь-якого документа у складі 

пропозиції - учасник повинен надати замість нього лист пояснення з зазначенням підстави не 

надання документа з посиланням на законодавчі акти.  

Нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених оголошенням та  

Додатками додатками до цього оголошення подають у складі своєї пропозиції документи, 

передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані з перекладом на українську мову, 

завіреним нотаріально та легалізовані згідно з чинним законодавством України 

Документи повинні бути надані в електронному вигляді (скановані) та містити розбірливі 

зображення. Пропозиція учасника обов’язково підписується електронним підписом. 

Замовник відхиляє пропозицію відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» 

Додаткова інформація: 

Договір буде укладено з урахуванням ст. 844 Цивільного кодексу України. 

Переможець надає договірну ціну Замовнику відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. 

Договір про закупівлю укладається згідно з вимогами статті 41 Закону «Про публічні закупівлі». 

Учасник повинен мати ліцензію. 

Для укладення договору про закупівлю переможець надає: 

1. відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю  

2. копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного 

виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду 

діяльності передбачено законом. 

Додаток №1 

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі 

(Технічна специфікація створена з урахуванням потреб осіб з інвалідністю або проектувальних 

вимог для врахування потреб усіх категорій користувачів) 

НАДАЮТЬСЯ ОКРЕМИМ ФАЙЛОМ ДО ОГОЛОШЕННЯ 

 

Додаток №2  

Гарантійний лист/пропозиція 
 

Форма «Гарантійний лист/пропозиція» подається на бланку учасника (у разі наявності) у вигляді, 

наведеному нижче, учасник не повинен відступати від даної форми. 

 

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ 



 КОМУ: до Ужгородської районної державної адміністрації. 

 

Ми, _____________________________________(повне найменування Учасника), надаємо свою 

пропозицію щодо участі у спрощеній закупівлі на закупівлю Капітального ремонту щодо 

відновлення водовипуску в лівобережній дамбі каналу "Високобережний" на каналі 

"Хатріц", екологічне покращення та захист від підтоплення на території Великодобронської 

сільської ради Ужгородського району (45240000-1 - Будівництво гідротехнічних об’єктів): 

 

1. Вивчивши оголошення про проведення спрощеної закупівлі (далі - оголошення) на виконання 

зазначених вище робіт, ми гарантуємо виконання своїх зобов’язань щодо робіт з Капітального 

ремонт щодо відновлення водовипуску в лівобережній дамбі каналу "Високобережний" на 

каналі "Хатріц", екологічне покращення та захист від підтоплення на території 

Великодобронської сільської ради Ужгородського району у відповідності до оголошення, у 

тому числі до технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі відповідно до 

технічного завдання згідно Додатку 1 до цього оголошення, до положень проекту Договору згідно 

Додатку 3 до цього оголошення, та за ціною за результатами аукціону. 

2. Гарантуємо виконання зобов’язань з виконання робіт з дотриманням будівельних норм, 

державних стандартів і правил, нормативних, технічних та інших вимог у сфері будівництва, а 

також застосування заходів по охороні навколишнього середовища при виконанні робіт). 

3. Умови оплати: відповідно до умов Договору, після підписання «Актів приймання 

виконаних будівельних робіт» (форма № КБ -2в) та «Довідок про вартість виконаних 

будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3) протягом 20 банківських днів з дня підписання 

вищезазначених документів. 

4. Термін виконання з Капітального ремонту щодо відновлення водовипуску в лівобережній 

дамбі каналу "Високобережний" на каналі "Хатріц", екологічне покращення та захист від 

підтоплення на території Великодобронської сільської ради Ужгородського району до 1 

жовтня 2020 року.  
5. У разі визначення нас Переможцем спрощеної процедури та прийняття рішення про намір 

укласти договір про закупівлю, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені 

договором. 

6. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з 

умовами оголошення, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції 

найбільш економічно вигідної. 

8. Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити спрощену закупівлю у разі наявності 

обставин для цього згідно із Законом.  

9. Якщо нас визначено Переможцем торгів, ми зобов'язуємося погодити договірну ціну та 

підписати Договір із Замовником відповідно до Додатку 3 (Проект Договору) до цього 

оголошення не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про 

закупівлю. 

10. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма 

умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в оголошені.  

 

Посада (особи, уповноваженої на 

підписання тендерної пропозиції)  

 

 

                      _____________ (ПІБ)   
                             (підпис)                       М.П.* 

*Печатка проставляється за бажанням учасника 

 

Додаток № 3 

Проект договору та умови його змін 

НАДАЮТЬСЯ ОКРЕМИМ ФАЙЛОМ ДО ОГОЛОШЕННЯ 
Додаток №4 

 

Зразок 

Лист-згода на обробку персональних даних 

Відповідно до Закону «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку, використання, 

поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні 



закупівлі», а також згідно  з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. 

паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво платника податків, банківські реквізити, 

розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або 

інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для 

забезпечення участі у процедурі, цивільно-правових та господарських відносин.   

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (у разі 

наявності) 

 

Додаток №5 – Креслення 

КРЕСЛЕННЯ НАДАЮТЬСЯ ОКРЕМИМ ФАЙЛОМ ДО ОГОЛОШЕННЯ 

 

 

ДОДАТОК 6 

 

Форма інформації 

Інформація про 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 

 

№ 

з/п 

Повне найменування суб’єкта господарювання Місцезнаходження суб’єкта 

господарювання 

1 2 3 

___________                           ___________________________________________________________ 

   (Підпис)                        (прізвище, ім'я та по батькові, посада уповноваженої особи учасника) 

М.П.*  

 

В інформації про залучення субпідрядників зазначається інформація про 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. 

 

Якщо учасник не планує залучати до виконання робіт жодного суб’єкта господарювання як 

субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, він надає 

власну довідку на фірмовому бланку (у разі наявності) з вихідними реквізитами (дата, номер) за 

підписом уповноваженої особи та відбитком печатки* з текстом: «Залучення жодного суб’єкта 

господарювання як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про 

закупівлю до виконання робіт з Капітального ремонту щодо відновлення водовипуску в 

лівобережній дамбі каналу "Високобережний" на каналі "Хатріц", екологічне покращення 

та захист від підтоплення на території Великодобронської сільської ради Ужгородського 

району не планується».  

Примітка: 

*Печатка проставляється за бажанням учасника 

 

 


