Підготовка тендерної
пропозиції – це
просто!
Або 7 етапів підготовки успішної
тендерної пропозиції
28.12.2020

Уважне вивчення тендерної
документації – запорука якісно
підготовленої тендерної пропозиції.

1 Етап

1 Етап
В складі тендерної пропозиції необхідно подавати всі
документи, що передбачені тендерною документацією

1

2
3

Перелік документів, що подаються у складі тендерної пропозиції знаходиться в окремому додатку (звичайно
у Додатку 2) до тендерної документації. Ненадання Учасником хоча б одного з визначених документів є
підставою для відхилення тендерної пропозиції такого Учасника.
Всі документи, що готуються Учасником, викладаються українською мовою. Документи, які не готуються
Учасником безпосередньо та представлені в складі тендерної пропозиції, можуть бути надані як українською,
так і російською мовами. Якщо в складі тендерної пропозиції надається документ на іншій мові ніж
українська або російська, Учасник надає автентичний переклад цього документа.
В деяких випадках документи можуть бути подані іншими мовами без перекладу, про
що обов'язково зазначається в тендерній документації. Звертайте увагу на вимоги
пункту «Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено
тендерні пропозиції» Розділу І «Загальні положення» тендерної документації.
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Документи, що готуються Учасником, мають містити ПІБ та підпис уповноваженої особи Учасника.

5

Форми гарантійних листів, передбачених тендерною документацією, слід заповнювати та підписувати без змін
їхнього змісту.
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Відповідність технічним вимогам - це
важливо! Як сформувати технічну
частину тендерної пропозиції?

2 ЕТАП

2 етап
Технічні вимоги до предмета закупівлі як правило викладені у
додатку 1 тендерної документації.

Учасник поданням своєї тендерної пропозиції підтверджує відповідність
своєї пропозиції вимогам замовника за принципом мовчазної згоди.
Відхилення від технічних вимог, викладених замовником, не допускається.
У деяких випадках учаснику пропонується підтвердити відповідність технічної специфікації та інших
вимог щодо предмету закупівлі шляхом заповнення таблиці або заповнення відповідного опису
товару/ послуги. Форма подання гарантійного листа щодо відповідності технічним, якісним та
кількісним характеристикам предмета закупівлі як правило міститься в окремому додатку тендерної
документації.

Зверніть УВАГУ!!!
Технічні, якісні та кількісні
характеристики предмета
закупівлі можуть містити перелік
документів, необхідних для
надання учасником на
підтвердження відповідності
тендерної пропозиції умовам
технічної специфікації та іншим
вимогам щодо предмета
закупівлі.

Відхилення технічних показників від визначених замовником умов, допускається виключно у
зазначеному замовником діапазоні.

5

Чотири види кваліфікаційних
критеріїв та як їм відповідати.

3 Етап

3 Етап
Під час підготовки гарантійного листа про відповідність
кваліфікаційним критеріям, що як правило знаходиться у Додатку
3 до тендерної документації, зверніть увагу на наступне:
Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні
знання та досвід

1

Гарантійний лист має містити всю інформацію щодо кожного фахівця, що
передбачена тендерною документацією: зокрема, кваліфікація, стаж, наявність
спеціальних дозволів, категорія водійських прав, тощо (якщо тендерною
документацією передбачено заповнення такої інформації).

2

У разі, якщо тендерною документацію передбачено необхідність надання копій
документів, що підтверджують інформацію відносно кваліфікації фахівців,
наявності спеціальних дозволів, сертифікатів, наявності трудових відносин тощо,
в складі тендерної пропозиції необхідно надати документи саме щодо тих
фахівців, що вказані в гарантійному листі про відповідність кваліфікаційним
критеріям.

Перелік кваліфікаційних критеріїв та документів, які надаються учасником на
підтвердження їх відповідності, зазвичай викладені в додатку 3 до тендерної
документації.

3 Етап
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання
аналогічного (аналогічних) за предметом договору (договорів)

1

Для підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за
предметом договору (договорів), гарантійний лист має містити всю інформацію,
що передбачена тендерною документацією: зокрема, предмет виконаного
договору (-ів), найменування контрагента (-ів), контактні дані контрагента (-ів),
тощо.

2

Визначення поняття «аналогічний договір» зазначається у тендерній
документації.

3

Позитивний лист-відгук від контрагента, що підтверджує належне виконання
договору, повинен містити посилання на номер та дату виконаного договору,
його предмет тощо.

4

На вимогу Замовника щодо надання скан-копій будь-яких інших документів, які
підтверджують виконання аналогічного(-их) договору(-ів), Учасник повинен
надати документи саме до того договору (-ів), що наданий (-і) (вказаний (-і) в
тендерній пропозиції як аналогічний (-і).

3 Етап
Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій

1

2

Для підтвердження наявності обладнання, матеріально-технічної бази та
технологій, гарантійний лист має містити всю інформацію щодо кожного
найменування обладнання та матеріально-технічної бази, що передбачена
тендерною документацією: зокрема, марка, тип, рік випуску, адреса, право
власності та /або право користування разом з реквізитами договорів оренди /
надання послуг, тощо, та його обсягу (якщо тендерною документацією
передбачено заповнення такої інформації).
У разі, якщо тендерною документацію передбачено необхідність надання копій
документів, що підтверджують право користування обладнанням та
матеріально-технічною базою, у складі тендерної пропозиції необхідно надати
документи саме на те обладнання та матеріально-технічну базу, що вказані (-е)
в гарантійному листі про відповідність кваліфікаційним критеріям.

3 Етап
Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується
фінансовою звітністю

1

Лист в довільній формі про фінансовий стан Учасника має містити інформацію,
значення всіх відповідних коефіцієнтів та показників, передбачених тендерною
документацією, в повному обсязі. Значення відповідних коефіцієнтів і
показників мають бути більшими або відповідати мінімально допустимим
значенням, визначеним документацією закупівлі.

2

Копії документів фінансової звітності для визначення фінансового стану
Учасника мають бути надані за звітні періоди, визначені тендерною
документацією.

3

Мінімально допустимі значення відповідних коефіцієнтів і показників, на
предмет яких здійснюватиметься аналіз фінансового стану Учасника та формули
для їх розрахунку зазначаються у тендерній документації.

Заповнюючи гарантійний лист про відповідність кваліфікаційним критеріям (як
правило Додаток 3 до Тендерної документації), звертайте увагу на наступне:
• яка саме інформація вимагається умовами тендерної документації, зокрема в
таблицях (за їх наявності). Буває, що в таблиці вимагається більш уточнена
інформація.
• визначення замовником поняття «аналогічного договору»;
• перелік ДОКУМЕНТІВ, які Учасник подає на відповідність кваліфікаційним критеріям.

Що робити, якщо після вивчення
тендерної документації,
залишились запитання до неї?

4 Етап

4 Етап
В разі, якщо після вивчення тендерної документації, в учасника виникли
будь-які запитання до неї, можно звернутися до замовника за вирішенням
цих питань одним із зазначених нижче способів:

Звернення телефоном чи e-mail
На будь-якому етапі перебігу тендеру Учасник
процедури закупівлі має можливість звернутись з
організаційними, технічними або іншими
питаннями щодо проведення торгів
безпосередньо до Замовника. Телефони та e-mail
для зв’язку вказані в п.2 Розділу І «Загальні
положення» тендерної документації.

Звернення через систему Prozorro
Не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку
подання тендерної пропозиції Учасник процедури
закупівлі може звернутися через електронну
систему закупівель до Замовника за роз’ясненнями
щодо тендерної документації та/або з вимогою
щодо усунення порушення під час проведення
тендеру.
В такому випадку Учасник звертається до Замовника
через свій кабінет на авторизованому електронному
майданчику,
згідно
інструкцій,
наданих
майданчиком.
Замовник
протягом
трьох
робочих
днів
зобов’язаний надати відповідь на звернення та
оприлюднити її.
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4 Етап
Якщо учасник вважає, що замовником було порушено його права та
інтереси, то є два способи вирішення цих питань:

Звернення до Офісу з етики закупівель
Групи Нафтогаз
Учасник процедури закупівлі з метою захисту
своїх прав та охоронюваних законом інтересів
може оскаржити умови закупівлі, дії або
бездіяльність Замовника до Офісу з етики
закупівель Групи Нафтогаз.
Детальніше щодо умов оскарження закупівель,
можна ознайомитись перейшовши за
посиланням:
https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/7
D79CBFF9EF28D35C22582C50026396C?OpenDocum
ent&Expand=1&

Оскарження закупівлі в АМКУ
Якщо Учасник вважає, що було порушено його права
та інтереси унаслідок рішення, дії чи бездіяльності
Замовника, в такому разі Учасник може оскаржити
такі дії Замовника в Антимонопольний комітет
України (АМКУ), що є Органом оскарження в
публічних закупівлях.
Подання скарги здійснюється через особистий
кабінет на електронному майданчику. Для подання
скарги до процедури закупівлі, необхідно в
особистому кабінеті на Майданчику зайти в
оголошення про проведення закупівлі та натиснути
на кнопку “Подати скаргу”.
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Не залишайте підготовку тендерної
пропозиції на останній момент,
залиште час на перевірку!

5 Етап

5 Етап
Готуйте документи та подавайте пропозиції заздалегідь
Готувати документи та завантажувати тендерну пропозицію до електронної системи слід
заздалегідь. Не варто відкладати подання на останній день чи годину, адже будь-яка електронна
система може дати збій.

Перевіряйте завантажені документи
Завчасна підготовка дає змогу перевірити повноту та правильність їх підготовки. Обов'язково
перевіряйте перед завантаженням повноту скан-копій документів, зокрема, чи відскановано всі
сторінки пропозиції, чи не змістився текст документа тощо.
Якщо до тендерної документації вносились зміни, переконайтеся, що завантажені документи
відповідають вимогам саме останньої редакції тендерної документації, з урахуванням всіх змін,
внесених до неї.

Ви стали Переможцем закупівлі!
Що далі?

6 Етап

6 Етап
Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує 10 днів з дати
оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю надає через
електронну систему закупівель документи, що викладені в окремому додатку
(зазвичай в додатку 4) тендерної документації:

1

1

На підтвердження відсутності підстав, визначених пунктами 5, 6 та 12
частини першої статті 17 Закону.

Для фізичних осіб:
Довідка, видана не раніше дати оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів
Міністерством внутрішніх справ України, для надання фізичній особі відомостей про притягнення до
кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених
кримінально-процесуальним законодавством України.
Для юридичних осіб:
Довідка, видана не раніше дати оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів
Міністерством внутрішніх справ України, для надання службовій (посадовій) особі, яка підписала
тендерну пропозицію, відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність
(наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством
України.

Надання Довідки здійснюється
безоплатно в строк до 30
календарних днів з дня
надходження запиту. Довідку
можна отримати в паперовому
та електронному вигляді. Для
цього необхідно скористатися
сервісом МВС України:
https://odk.mvs.gov.ua/
Щоб встигнути отримати довідку,
слід замовляти її завчасно.
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6 Етап

1

2

На підтвердження відсутності підстав, визначених пунктом 13 частини
першої статті 17 Закону.

Довідка уповноваженого органу про відсутність у Учасника заборгованості з податків, зборів,
платежів, що контролюються органами доходів і зборів, яка є дійсною станом на дату подання
документа, або Відповідне рішення органу доходів і зборів та укладення договору про
розстрочення (відстрочення) відповідно до Наказу Міністерства доходів і зборів України від
10.10.2013 № 574 (на підтвердження п.13 ч.1 ст.17 Закону).
Довідку можна отримати безкоштовно в паперовому вигляді протягом 5 робочих днів з дня
подання заяви. Також можна замовити електронний документ через приватну частину
електронного кабінету, розміщеного на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби
України за посиланням: https://cabinet.sfs.gov.ua/login
Крім того, довідка автоматично формується в електронній системі закупівель в результаті інтеграції
електронної системи закупівель з інформаційними системами Державної фіскальної служби
України.

У разі якщо у строк, що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній системі
закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю не з’явиться інформація, що є
доступною в електронній системі закупівель з технічних або інших причин, переможець у строк,
що не перевищує десяти днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель
повідомлення про намір укласти договір про закупівлю надає інформацію про стан
заборгованості з податків, зборів, платежів, що є дійсною на дату надання документів
переможцем.
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6 Етап
31

На підтвердження відсутності підстав, визначених частиною
другою статті 17 Закону.

Довідка довільної форми, складена Учасником, про відсутність невиконаних
зобов’язань за раніше укладеним договором про закупівлю з Замовником, що
призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді
штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового
розірвання такого договору, або вжиті заходи для доведення своєї надійності шляхом
сплати або зобов’язання сплатити відповідні зобов’язання та відшкодувати завданні
збитки (на підтвердження ч.2 ст.17). Довідка має бути складена не раніше дати
оприлюднення повідомлення про намір укласти договір.
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Етап укладання Договору або які
документи надає Переможець для
укладання Договору

7 Етап

7 Етап
Відповідно до ч.2 ст.41 закону та інших документів згідно з
тендерною документацією, переможець закупівлі під час укладання
договору про закупівлю повинен надати:

1

Документи які підтверджують повноваження сторони на підписання договору (протокол засновників, або наказ про
призначення, або довіреність (доручення) або будь який інший документ, що підтверджує повноваження посадової
особи Учасника на підписання договору).

2

Копію ліцензії або іншого документа дозвільного характеру на провадження на провадження певного виду
господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено
законом (в разі передбачення такої вимоги тендерною документацією).

3

Заповнений Переможцем опитувальник контрагента - фізичної особи або опитувальник контрагента - юридичної
особи, що як правило знаходяться у Додатках 7 та 8 або інших додатках, встановлених п.4 Розділу VI «Результати
тендеру та укладання договору про закупівлю» до тендерної документації відповідно.

4

Тендерною документацією може бути передбачено подання банківської гарантії виконання договору. Ненадання
такої банківської гарантії тягне за забою відхилення пропозиції Учасника. Банківська гарантія має бути надана не
пізніше дати укладання Договору. Умови надання банківської гарантії на забезпечення виконання договору (відсоток,
строк дії) визначаються тендерною документацією.

5

Заповнений Переможцем Опитувальник учасників щодо екологічної політики і політики у сфері охорони здоров’я та
безпеки праці (в разі включення такого до тендерної документації). В основному зазначений опитувальник
викладено в окремому Додатку до тендерної документації.
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