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ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
1. Замовник:
1.1. Найменування: Національна філармонія України
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02226010
1.3. Місцезнаходження: м. Київ, Володимирський узвіз, 2, 01001
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 26000000021202
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками
(прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із
зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail):
Єфремова Ірина Георгіївна, начальник відділу (з реклами), м. Київ, Володимирський узвіз, 2,
літ. Б, к. 11, 01001; тел./факс (044) 278-74-01; е-mail: phil-reklama@ukrpost.ua
Абрамюк Ольга Василівна, провідний економіст, м. Київ, Володимирський узвіз, 2, літ. Б, к. 8,
01001; тел. (044) 278-05-23, тел./факс (044) 278-83-20; е-mail: phil_tender@ukrpost.ua
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ): Міністерство культури України, 37535703
2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти організації
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не
для друку, не для оприлюднення)
2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разу закупівлі товару) (не для друку, не для
оприлюднення):
3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому
розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю (у разі наявності): www.filarmonia.com.ua
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі: 18.12.1 Послуги щодо друкування, інші (друк
концертних афіш, буклетів, плакатів та інших друкованих рекламних матеріалів)
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
- Буклет 152-го концертного сезону. Загальна кількість – 2000 екз. Одноразовий наклад;
- Буклет 152-го концертного сезону. Загальна кількість – 2000 екз. Одноразовий наклад;
- Буклет "Міжнародний фестиваль гітарної музики Київ-2015". Загальна кількість –
1000
екз. Одноразовий наклад;
- Пустографки афіш. Загальна кількість – 15000 екз. Одноразовий наклад;
- Друк концертних афіш (на пустографках афіш). Разовий наклад – 40 екз. Загальна кількість
– 14000 екз. Періодичність – згідно потреби;
- Плакат фестивалю «Київська весна». Загальна кількість – 100 екз. Одноразовий наклад;
- Листівка фестивалю «Київська весна». Загальна кількість – 2000 екз. Одноразовий наклад;
- Листівка фестивалю «Літні музичні промені». Загальна кількість – 2000 екз. Одноразовий
наклад;
- Плакат колективу Національної філармонії України "Дивограй". Загальна кількість – 500
екз. Одноразовий наклад;
- Плакат колективу Національної філармонії України "Веселі музики". Загальна кількість –
500 екз. Одноразовий наклад;
- Плакат колективу Національної філармонії України "Рідні наспіви". Загальна кількість –
500 екз. Одноразовий наклад;
- Плакат колективу Національної філармонії України Київський квартет саксофоністів.
Загальна кількість – 500 екз. Одноразовий наклад;
- Бланки Національної філармонії України (укр.). Загальна кількість – 3000 екз. Одноразовий
наклад;
- Бланки Національної філармонії України (англ.). Загальна кількість – 1000 екз. Одноразовий
наклад;
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5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Київ,
Володимирський узвіз, 2, 01001
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень-грудень 2015 р.
6. Місце отримання документації конкурсних торгів: м. Київ, Володимирський узвіз, 2, літ.
Б, к. 8, 01001
7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати):
7.1. Розмір: не вимагається
7.2. Вид.
7.3. Умови надання.
8. Подання пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Місце: м. Київ, Володимирський узвіз, 2, літ. Б, к. 8, 01001
8.2. Строк: до 11-00 год. 25.11.2014 р.
9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
9.1. Місце: м. Київ, Володимирський узвіз, 2, літ. Б, к. 17, 01001
9.2. Дата: 25.11.2014 р.
9.3. Час: 12-00 год.
10. Додаткова інформація:
10.1. Телефон для довідок: (044) 278-74-01, (044) 278-05-23.
10.2. Кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення
державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VIІ.

Директор-розпорядник,
Голова комітету з конкурсних торгів

О.В.ПОДОЛЯН
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ІНСТРУКЦІЇ
учасникам конкурсних торгів
1
1. Терміни, які
вживаються в
документації
конкурсних торгів

2
І. Загальні положення
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог
Закону України № 1197-VIІ "Про здійснення державних закупівель"
(далі - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації
конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом

2. Інформація про
замовника торгів
повне найменування

Національна філармонія України

місцезнаходження

м. Київ, Володимирський узвіз, 2, 01001

посадова особа
замовника,
уповноважена
здійснювати зв’язок з
учасниками

Єфремова Ірина Георгіївна, начальник відділу (з реклами)
м. Київ, Володимирський узвіз, 2, літ. Б. к. 11, 01001
Тел./факс (044) 278-74-01
E-mail: phil-reklama@ukrpost.ua
Абрамюк Ольга Василівна, провідний економіст ПЕВ
м. Київ, Володимирський узвіз, 2, літ. Б, к. 8, 01001
Тел. (044) 278-05-23; тел./факс (044) 278-83-20
E-mail: phil_tender@ukrpost.ua

3. Інформація про
предмет закупівлі
найменування
предмету закупівлі
вид предмета
закупівлі
місце, кількість, обсяг
поставки товарів
(надання послуг,
виконання робіт)

18.12.1 Послуги щодо друкування, інші
Друк концертних афіш, буклетів, плакатів та інших друкованих
рекламних матеріалів
м. Київ, Володимирський узвіз, 2, 01001
- Буклет 152-го концертного сезону. Загальна кількість – 2000 екз.
Одноразовий наклад;
- Буклет 152-го концертного сезону. Загальна кількість – 2000 екз.
Одноразовий наклад;
- Буклет "Міжнародний фестиваль гітарної музики Київ-2015".
Загальна кількість – 1000 екз. Одноразовий наклад;
- Пустографки афіш. Загальна кількість – 15000 екз. Одноразовий
наклад;
- Друк концертних афіш (на пустографках афіш). Разовий наклад – 40
екз. Загальна кількість – 14000 екз. Періодичність – згідно потреби;
- Плакат фестивалю «Київська весна». Загальна кількість – 100 екз.
Одноразовий наклад;
- Листівка фестивалю «Київська весна». Загальна кількість – 2000
екз. Одноразовий наклад;
- Листівка фестивалю «Літні музичні промені». Загальна кількість –
2000 екз. Одноразовий наклад;
- Плакат колективу Національної філармонії України "Дивограй".
Загальна кількість – 500 екз. Одноразовий наклад;
- Плакат колективу Національної філармонії України "Веселі
музики". Загальна кількість – 500 екз. Одноразовий наклад;
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- Плакат колективу Національної філармонії України "Рідні наспіви".
Загальна кількість – 500 екз. Одноразовий наклад;
- Плакат колективу Національної філармонії України Київський
квартет саксофоністів. Загальна кількість – 500 екз. Одноразовий
наклад;
- Бланки Національної філармонії України (укр.). Загальна кількість
– 3000 екз. Одноразовий наклад;
- Бланки Національної філармонії України (англ.). Загальна кількість
– 1000 екз. Одноразовий наклад;
строк поставки
товарів (надання
послуг, виконання
робіт)
4. Процедура
закупівлі
5. Недискримінація
учасників

січень-грудень 2015 р.

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

Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України
6. Інформація про
валюту (валюти), у - гривня
якій (яких) повинна
бути розрахована і
зазначена ціна
пропозиції
конкурсних торгів
Усі документи, що готуються учасником, викладаються українською
7. Інформація про
мовою. У разі участі учасника-нерезидента всі документи можуть
мову (мови), якою
мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст,
(якими) повинні
викладений українською мовою
бути складені
пропозиції
конкурсних торгів
ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів
Учасник (фізична/юридична особа), має право не пізніше ніж за 10
1. Процедура
надання роз’яснень днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів
звернутися до замовника за роз’ясненням щодо документації
щодо документації
конкурсних торгів.
конкурсних торгів
Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох
днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі
Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону.
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень
внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк
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 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 менше 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
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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 оприлюднити його на веб-порталі
Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону.
ІІІ. 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)

2. Зміст пропозиції
конкурсних торгів
учасника

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за
підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита,
пронумерована, мати реєстр наданих документів та скріплена
печаткою* в запечатаному конверті.
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію
конкурсних торгів.
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури
закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис
уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а
також відбитки печатки*.
Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів
учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу
зборів засновників, наказом про призначення, або оригіналом
довіреності, 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 12-00 години 25.11.2014 р."
Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури
закупівлі, повинна складатися з:
- пропозиції конкурсних торгів (Додаток 1);
- документального
підтвердження
відповідності
учасника
кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам (Додаток 2);
- документального
підтвердження
відповідності
пропозиції
конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим
вимогам по предмету закупівлі (Додаток 3);
- лист-погодження з основними умовами договору, які обов’язково
будуть включені до договору про закупівлю (Додаток 4).
- документ, який підтверджує повноваження особи, яка представляє
інтереси учасника (представляється на торгах у разі присутності
учасника на процедурі розкриття пропозиції) та документ, що
посвідчує особу (передбачений ст. 13 Закону України «Про Єдиний
державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»
від 20.11.2012 №5492-VI, зі змінами).
Усі документи, за винятком оригіналів, виданих іншими
установами, повинні бути відповідно завірені та скріплені
печаткою учасника.
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3. Забезпечення
пропозиції
конкурсних торгів
4. Умови повернення
чи неповернення
забезпечення
пропозиції
конкурсних торгів
5. Строк, протягом
якого пропозиції
конкурсних торгів є
дійсними

6. Кваліфікаційні
критерії до
учасників

7. Інформація про
необхідні технічні,
якісні та кількісні
характеристики
предмета закупівлі
8. Опис окремої
частини (частин)
предмета закупівлі
(лота), щодо якої
можуть бути подані
пропозиції
конкурсних торгів
9. Внесення змін або
відкликання
пропозиції
конкурсних торгів
учасником

Якщо учасник не подає у складі пропозиції документи, які не
передбачені чинним законодавством для нього, а вони
вимагаються цією документацією конкурсних торгів, він повинен
надати щодо цього письмове пояснення
Не вимагається
Не передбачено, оскільки забезпечення пропозиції конкурсних торгів
не вимагається

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90
днів з дати розкриття. До закінчення цього строку замовник має
право вимагати від учасників продовження строку дії пропозиції
конкурсних торгів.
Учасник має право:
- відхилити таку вимогу;
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним
пропозиції конкурсних торгів
При визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних
торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв,
зазначених у статті 16 Закону.
Для участі у процедурі закупівлі учасники повинні мати
кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям:
- 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;
- провадження учасником підприємницької діяльності відповідно до
чинного законодавства;
- відсутність підстав для відмови у торгах, передбачених цією
документацією
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, встановлених замовником у
Додатку 3.
Закупівля здійснюється в цілому

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію
конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява
про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі,
якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання
пропозицій конкурсних торгів
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ІV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів
Пропозиції повинні бути подані за адресою та не пізніше часу та дати,
1. Спосіб, місце та
зазначених в Оголошенні
торгів, з урахуванням вимог цієї
кінцевий строк
подання пропозицій документації
конкурсних торгів:
спосіб подання
Особисто, поштою або з використанням електронних засобів
пропозицій
конкурсних торгів
місце подання
м. Київ, Володимирський узвіз, 2, літ. Б, к. 8, 01001
пропозицій
конкурсних торгів
кінцевий строк
25.11.2014 р. до 11-00 годин
подання пропозицій
Пропозиції конкурсних торгів, отримані після закінчення строку їх
конкурсних торгів
подання, не розкриваються і повертаються учасникам, які їх
(дата, час)
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. Київ, Володимирський узвіз. 2, літ. Б, к. 17, 01001

дата та час розкриття
пропозицій
конкурсних торгів

25.11.2014 р., 12-00 годин
До участі в процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів
замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені
представники, а також представники засобів масової інформації та
уповноважені представники громадських об’єднань.
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 пред’явити
паспорт або інших документ, передбачений ст.13 Закону України «Про
Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її
спеціальний статус» від 20.11.2012 №5492-VI, зі змінами.
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. Зазначена інформація вноситься до
протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається в день
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розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою
Наказом Міністерства економіки України від 26.07.2010 р. № 922 (у
редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 р. № 428).
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

2. Виправлення
арифметичних
помилок

3. Інша інформація

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури
закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття
пропозицій конкурсних торгів.
Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненням 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.
Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до
частини п’ятої статті 28 Закону (Додаток 5).
Замовник має право на виправлення арифметичних помилок,
виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення
її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який
подав пропозицію конкурсних торгів.
Помилки виправляються замовником у такій послідовності:
- при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума
літерами є визначальною;
- якщо, на погляд замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення
десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова
ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.
Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його
пропозиція конкурсних торгів відхиляється
Замовник торгів не несе відповідальність за достовірність даних,
вказаних у пропозиції та у документах, які входять до складу
пропозиції, які були подані учасником конкурсних торгів для участі у
конкурсних торгах.
За підроблення документів Учасник торгів несе відповідальність
згідно статті 358 Кримінального кодексу України.
Замовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі
забезпечує конфіденційність інформації, наданої учасниками.
Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів
надається виключно Уповноваженому органу, органам, що
здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель,
органу оскарження та суду.
Замовником торгів конкурсні пропозиції від Учасника вносяться до
відповідного Реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, який
заповнюється відповідно до форми, затвердженої Наказом
Міністерства економіки України від 26.07.2010 р. № 922 „Про
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4. Відхилення
пропозицій
конкурсних торгів

5. Відміна
замовником торгів
чи визнання їх
такими, що не
відбулися

затвердження форм документів у сфері державних закупівель” (у
редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 р. № 428).
Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:
1) учасник:
- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16
Закону та п.6 розділу 3 цієї документації конкурсних торгів;
- не погоджується з виправленням виявленої замовником
арифметичної помилки;
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 цього Закону.
Замовник відміняє торги у разі:
- відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт, послуг;
- 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 в них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно із Законом;
- якщо до оцінки допущено пропозиції менш ніж двох учасників.
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі,
якщо:
- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує
суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної
сили.
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не
відбулися, замовник надсилає всім учасникам протягом трьох робочих
днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та
оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону
VІ. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни
укладання договору

2. Істотні умови, які
обов’язково
включаються до
договору про
закупівлю

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію
конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за
результатами оцінки.
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.
Зазначаються замовником у Додатку 4
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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
неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк,
визначений цим Законом, замовник визначає найбільш економічно
вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких не минув

Не вимагається
4. Забезпечення
виконання договору
про закупівлю
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ДОДАТОК 1
Форма „Цінова пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.
Учасник не повинен відступати від даної форми.
Подається на фірмовому бланку (у разі його наявності)

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
1 Повне найменування Учасника, код ЄДРПОУ
2 Адреса учасника
юридична
поштова
3 ПІБ, посада і номер телефону відповідального за
підготовку пропозиції конкурсних торгів
4 ПІБ, посада і номер телефону особи, уповноваженої
на підписання договору про закупівлю, у разі
визнання Учасника переможцем
5 ПІБ, посада і номер телефону керівника Учасника
6 Банківські реквізити Учасника
Ми, (назва учасника), надаємо свою пропозицію конкурсних торгів щодо участі у
відкритих торгах за предметом закупівлі: «Послуги щодо друкування, інші» (друк концертних
афіш, буклетів, плакатів та інших друкованих рекламних матеріалів), 18.12.1 за ДК 016:2010.
Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічні вимоги щодо виконання
зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання договору, маємо можливість та
погоджуємося виконати вимоги Замовника та договору на умовах, зазначених у пропозиції
конкурсних торгів, на загальну суму (цифрами та прописом) грн. (з ПДВ).
Найменування товару
Буклет 152-го концертного
сезону
Буклет 152-го концертного
сезону
Буклет "Міжнародний
фестиваль гітарної музики
Київ-2015"
Пустографки афіш
Друк концертних афіш (на
пустографках афіш)
Плакат фестивалю «Київська
весна»
Листівка фестивалю
«Київська весна»
Листівка фестивалю «Літні
музичні промені»
Плакат колективу
Національної філармонії
України "Дивограй"
Плакат колективу
Національної філармонії
України "Веселі музики"
Плакат колективу
Національної філармонії
України "Рідні наспіви"

Кільк., Ціна за один. Ціна за один.
Вартість
Вартість
(екз.) (без ПДВ), грн. (з ПДВ), грн (без ПДВ), грн. (з ПДВ), грн.
2000
2000
1000

15000
14000
100
2000
2000
500

500

500
14

Плакат колективу
Національної філармонії
України Київський квартет
саксофоністів
Бланки Національної
філармонії України (укр.)
Бланки Національної
філармонії України (англ.).
РАЗОМ:

500

3000
1000

Умови розрахунків:
протягом ________ банківських днів (але не менше 5-ти
банківських днів) після поставки товару.
Гарантуємо нашу відповідність наступним вимогам:
- Учасник не пропонував, не давав згоду 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;
- Учасник не був притягненим згідно із Законом до відповідальності за вчинення у сфері
державних закупівель корупційного правопорушення;
- Учасник (його працівники) протягом останніх трьох років не притягувався до
відповідальності за порушення, 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, яку уповноважили представляти його інтереси під час
проведення процедури закупівлі, не була засудженою за злочин, вчинений з корисливих
мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;
- Учасник не є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом
(членами) комітету з конкурсних торгів замовника, який подав цінову пропозицію;
Наша пропозиція (за умови відповідності всім вимогам) має силу попереднього договору
між нами. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми візьмемо на себе
зобов’язання виконати всі умови, передбачені договором.
Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з
дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами.
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з
умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будьякої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із
Замовником не раніше ніж через 10 (десять) днів з дати оприлюднення на веб-порталі
Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не
пізніше ніж через 30 (тридцять) днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог
документації конкурсних торгів та Закону.
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою
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ДОДАТОК 2
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ
ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ
ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА
Учасники повинні відповідати наступним кваліфікаційним критеріям
Кваліфікаційні критерії
1.Наявність обладнання та
матеріально-технічної бази
2.Наявність працівників
відповідної кваліфікації, які
мають необхідні знання та
досвід
3.Наявність документально
підтвердженого досвіду
виконання аналогічних
договорів
4.Наявність фінансової
спроможності

Перелік документів, необхідних для оцінки
відповідності учасникам кваліфікаційним критеріям
● Довідка, складена у довільній формі, про підтвердження
наявності обладнання та матеріально-технічної бази
● Довідка, складена у довільній формі, про наявність
працівників, які мають необхідні знання та досвід
● Довідка, складена у довільній формі, про досвід
успішного
виконання
аналогічних
договорів
із
зазначенням повної назви замовників, їх контактної
інформації (адреса, телефон), дати виконання договорів
● Копії аналогічних договорів (не менше двох), засвідчені
учасником
● Копія балансу та звіту про фінансові результати за
останній звітний період (Форма № 1 та Форма № 2).
● Копія звіту про рух грошових коштів за останній звітний
період (Форма № 3) або лист у довільній формі з
обґрунтуванням причин його відсутності.
● Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з
обслуговуючого банку/банків про відсутність (наявність)
заборгованості за кредитами, видана не раніше як за 30
календарних днів до моменту розкриття пропозицій
конкурсних торгів

Документи, які повинні надати учасники для підтвердження відсутності підстав для
відмови в участі у процедурі закупівлі та відхилення їх пропозицій згідно статті 17
Закону
Вимога
1. Документи, які повинен
надати учасник для
підтвердження того, що він
здійснює господарську
діяльність відповідно до
чинного законодавства
2.Документи, які повинен
надати Учасник для
підтвердження того, що він не
має заборгованості із сплаті
податків, зборів (обов’язкових
платежів)
3.Підтвердження того, що

Перелік документів, необхідних для підтвердження
відсутності підстав для відхилення
● Копія Статуту або іншого установчого документу.
● Копія довідки про включення до ЄДРПОУ.
● Копія Свідоцтва про державну реєстрацію.
● Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду
(для фізичних осіб).
● Копія паспорту (для фізичних осіб)
● Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на
додану вартість чи єдиного податку.
● Копія довідки про взяття на облік платника податків.
● Оригінал довідки з Державної податкової інспекції, на
обліку в якому перебуває учасник,
про відсутність
заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових
платежів) до бюджету, дійсну на момент розкриття
пропозицій конкурсних торгів
●Оригінал або нотаріально засвідчена копія довідки щодо
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учасник не визнаний у
встановленому порядку
банкрутом та відносно нього не
порушена ліквідаційна
процедура
4. Підтвердження
правомочності на укладання
договору про закупівлю

відсутності рішення про порушення проти Учасника
справи про банкрутство чи визнання його в установленому
порядку банкрутом, не більше двомісячної давнини
відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів
● Документ, який підтверджує статус та повноваження
особи на підписання договору за результатами торгів
(виписка (витяг) з протоколу зборів засновників про
призначення директора, президента, голови правління,
довіреність керівника учасника у разі підписання договору
про закупівлю особою, чиї повноваження не визначені
Статутом чи інше

Усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути
відповідно завірені та скріплені печаткою учасника.
Документи, які не передбачені Господарським кодексом для суб’єктів підприємницької
діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми у складі пропозиції конкурсних торгів.
Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до
органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.
У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам
кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у статті 17 Закону, або факту
зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є
суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію
конкурсних торгів такого учасника.
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ДОДАТОК 3

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

1. Буклет 152-го концертного сезону: формат 195х210 мм, кріплення термобіндер.
Обкладинка: 4+0, тиснення золотом 13х8см, матове припресування плівкою, папір
крейдований щільність 300 г/м2. Блок: папір крейдований щільність 130 г/м2, обсяг 80
стор., 4+4.
Загальна кількість – 2000 екз. Одноразовий наклад.
2. Буклет 152-го концертного сезону: формат 195х210 мм, кріплення термобіндер.
Обкладинка: 4+0, матове припресування плівкою, папір крейдований щільність 300 г.
Блок: папір крейдований щільність 115 г/м2, обсяг 80 стор., 1+1.
Загальна кількість – 2000 екз. Одноразовий наклад.
3. Буклет гітарного фестивалю: формат 130х210 мм, кріплення 2 скобки. Обкладинка:
4+0, папір крейдований щільність 300 г/м2, глянцеве припресування. Блок: папір
крейдований щільність 115 г/м2, обсяг – 44 стор., 4+4.
Загальна кількість – 1000 екз. Одноразовий наклад.
4. Пустографки афіш: формат А1, офсетний папір, щільність 80 г/м2, 2+0.
Загальна кількість – 15000 екз. Одноразовий наклад.
5. Друк концертних афіш (на пустографках афіш): формат А1, 1+0, друк плотерний (600
dpi, Pantone Color Black 100% основний). Разовий наклад – 40 екз.
Загальна кількість – 14000 екз. Періодичність – згідно потреби.
6. Плакат фестивалю «Київська весна»: формат А1, 4+0, крейдований папір, щільність
115 г/м2.
Загальна кількість – 100 екз. Одноразовий наклад.
7. Листівка фестивалю «Київська весна»: формат А3, 4+4, крейдований папір, щільність
115 г/м2.
Загальна кількість – 2000 екз. Одноразовий наклад.
8. Листівка фестивалю «Літні музичні промені»: формат 200х100 мм, 4+4,
дизайнерський папір, щільність 285 г/м2.
Загальна кількість – 2000 екз. Одноразовий наклад.
9. Плакат колективу Національної філармонії України "Дивограй": формат А2, 4+0,
крейдований папір, щільність 115 г/м2.
Загальна кількість – 500 екз.
10. Плакат колективу Національної філармонії України "Веселі музики": формат А2,
4+0, крейдований папір, щільність 115 г/м2.
Загальна кількість –500 екз.
11. Плакат колективу Національної філармонії України "Рідні наспіви": формат А2,
4+0, крейдований папір, щільність 115 г/м2.
Загальна кількість –500 екз.
12. Плакат колективу Національної філармонії України Київський квартет
саксофоністів: формат А2, 4+0, крейдований папір, щільність 115 г/м2.
Загальна кількість –500 екз.
13. Бланки Національної філармонії України (укр.): формат А4, 2+0, офісний папір,
щільність 90 г/м2.
Загальна кількість – 3000 екз. Одноразовий наклад.
14. Бланки Національної філармонії України (англ.).: формат А4, 2+0, офісний папір,
щільність 90 г/м2.
Загальна кількість – 1000 екз. Одноразовий наклад.
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ДОДАТОК 4

ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ
1. Учасник здійснює поставку товару Замовнику на підставі листа-заявки.
2. Учасник зобов’язується поставити на адресу Замовника товар: афіші (на пустограках афіш)
- протягом 3-х робочих днів з моменту отримання листа-заявки; пустографки афіш,
плакати, листівки, бланки – протягом 15 робочих днів з моменту отримання листа-заявки;
буклети – протягом 30 робочих днів з моменту отримання листа-заявки.
3. Дизайн та поставка товару Замовнику здійснюється Учасником за його рахунок.
4. Асортимент та ціна товару передбачаються у специфікації, яка є невід’ємною частиною
договору.
5. Учасник зобов’язується поставити товар Замовнику за цінами, зазначеними у специфікації.
6. Замовник має право зменшити обсяг закупівлі товару, зокрема з урахуванням фактичного
обсягу видатків.
7. Оплата вартості товару проводиться Замовником у національній грошовій одиниці на
розрахунковий рахунок Учасника протягом _____ (кількість днів, вказана у пропозиції)
банківських днів після поставки товару на підставі виставленого Учасником рахункуфактури та видаткової накладної.
8. Учасник не має права вимагати від Замовника додаткової оплати за термінове виконання
замовлень, оперативні внесення змін у друковану продукцію, у т.ч. за поставку товару у
вихідні і святкові дні.
9. Вартість товару, поставленого в міжсезонний період (липень – вересень), Замовник
оплачує Учаснику на початку нового концертного сезону (кінець вересня – початок
жовтня).
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ДОДАТОК 5

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступних критеріїв:
1. Ціна
2. Умови розрахунків
Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.
Кількість балів кожної пропозиції конкурсних торгів визначається сумарно. Максимально
можлива кількість балів дорівнює 100.
1. Кількість балів по критерію Ціна – 95 балів.
2. Кількість балів по критерію Умови розрахунків – 5 балів.
Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень
сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається
шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за
участю у голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування
розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.
Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів.
Методика оцінки
1. Кількість балів за критерієм Ціна визначається наступним чином. Пропозиції
конкурсних торгів, значення Ціна у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється
максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних
торгів визначається за формулою:
Б обчисл = Ц min / Ц обчисл х 95, де
Б обчисл – обчислювана кількість балів;
Ц min - найнижче значення за критерієм Ціна;
Ц обчисл – значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для
якого обчислюється;
95 – максимально можлива кількість балів за критерієм Ціна.
2. Кількість балів за критерієм Умови розрахунків обраховується наступним чином:
Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію Умови розрахунків у якої є
найвигіднішим (найдовшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість
балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:
Б обчисл = Р обчисл /Р max х 5, де
Б обчисл – обчислювана кількість балів;
Р обчисл – значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для
якого обчислюється;
Р max - найбільше значення за критерієм Умови розрахунків;
5 – максимально можлива кількість балів за критерієм Умови розрахунків.
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