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Додаток 1
до запиту цінових пропозицій

ІНСТРУКЦІЯ УЧАСНИКАМ
1. Терміни, які
вживаються в
інструкції торгів

І. Загальні положення
Інструкція торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про
здійснення державних закупівель», зі змінами (далі - Закон). Терміни, які
використовуються в цій інструкції, вживаються в значеннях, визначених
Законом.

2. Інформація про
замовника торгів
Управління праці та соціального захисту населення
виконавчого
комітету Октябрської районної у м. Полтаві ради
місцезнаходження
36040, м. Полтава, вул. Калініна, ЗО, каб. 218
Заступник начальника управління - начальник відділу праці та
посадова особа
врегулювання соціально-трудових відносин Березюк Л.Г., головний
замовника,
спеціаліст відділу праці та врегулювання соціально-трудових відносин
уповноважена
здійснювати зв'язок з Бейкун Т.В.(м. Полтава, вул. Калініна, 30, (0532) 681156, факс (0532)681145,
електронна адреса: ирзгп окІуаЬгМокї-гасІа.аоу.иа ).
учасниками
3. Інформація про
предмет закупівлі
ДК 016:2010 - 86.10.1 - Послуги лікувальних закладів,
ДК 021:2015 - 85111000-0 - Послуги лікувальних закладів
(послуги із санаторно-курортного лікування інвалідів загального
захворювання та інвалідів з дитинства):
- Лот № 1 послуги із санаторно-курортного лікування інвалідів
загального захворювання та інвалідів з дитинства із захворюваннями системи
кровообігу;
- Лот № 2 послуги із санаторно-курортного лікування інвалідів
загального захворювання та інвалідів з дитинства із захворюваннями органів
травлення;
- Лот № 3 - послуги із санаторно-курортного лікування інвалідів
загального захворювання та інвалідів з дитинства із захворюваннями органів
найменування
дихання;
предмета закупівлі
- Лот № 4 - послуги із санаторно-курортного лікування інвалідів
загального захворювання та інвалідів з дитинства із захворюваннями нервової
системи;
- Лот № 5 - послуги із санаторно-курортного лікування інвалідів
загального захворювання та інвалідів з дитинства із захворюваннями
кістково-м'язової системи та сполучної тканини;
- Лот № 6 - послуги із санаторно-курортного лікування інвалідів
загального захворювання та інвалідів з дитинства із захворюваннями
ендокринної системи, розладу харчування та порушення обміну речовин;
- Лот № 7 - послуги із санаторно-курортного лікування інвалідів
загального захворювання та інвалідів з дитинства із захворюваннями нирок та
сечових шляхів.
вид предмета
Послуги лікувальних закладів
закупівлі
за місцезнаходженням санаторно-курортного закладу на території
України
місце, кількість,
обсяг поставки
93 путівки:
товарів (надання
лот 1 - 1 7 путівок;
послуг, виконання
лот 2 - 1 7 путівок;
робіт)
лот 3 - 5 путівок;
лот 4 - 1 8 путівок;
повне найменування

лот 5 - 2 7 путівок;
лот 6 - 4 путівки;
лот 7 - 5 путівок.
строк поставки
товарів (надання
послуг, виконання
робіт)
4. Процедура
закупівлі
5. Недискримінація
учасників
6. Інформація про
валюту (валюти), у
якій (яких) повинна
бути розрахована і
зазначена ціна
пропозиції торгів
7. Інформація про
мову (мови), якою
(якими) повинні
бути складені цінові
пропозиції

Липень -грудень 2016 року

Запит цінових пропозицій
Вітчизняні та іноземні Учасники беруть участь у процедурі закупівлі на
рівних умовах
Валютою пропозиції торгів є гривня.
Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України згідно умов
укладеного договору.
Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються
Замовником, викладаються українською мовою. Цінова пропозиція та всі
документи, що мають відношення до неї, складаються українською мовою.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень
внести зміни до запиту цінових пропозицій, продовживши строк подання та
розкриття цінових пропозицій не менше ніж на п'ять робочих днів з дати
8. Порядок внесення
оприлюднення таких змін, та повідомити протягом одного робочого ДНЯ 3 дня
змін до запиту
прийняття рішення про внесення зазначених змін усім особам, яким було
цінових пропозицій
надіслано запит цінових пропозицій.
Дана інформація оприлюднюється відповідно до вимог статті 10 Закону
України «Про здійснення державних закупівель».
II. Підготовка цінових пропозицій

1. Оформлення
цінової пропозиції
* 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)

Цінова пропозиція подається у письмовій формі за підписом
уповноваженої посадової особи Учасника, прошита, пронумерована та у
запечатаному конверті.
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну
пропозицію, яку не може бути в подальшому змінено.

цінову

Усі сторінки пропозиції Учасника процедури закупівлі повинні бути
пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи Учасника
процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. Пропозиція повинна містити
реєстр документів.
Всі документи, що складаються Учасником (форми, довідки, тощо) мають
містити підпис уповноваженої особи посвідчений відбитком печатки*
Учасника.
На всіх копіях документів, що подаються у складі цінової пропозиції
повинно бути зазначено «Згідно з оригіналом», посада, прізвище та
ініціали, дата, підпис уповноваженої особи засвідчений відбитком
печатки* Учасника, крім нотаріально завірених копій, які вимагаються
Замовником.
Повноваження

щодо

підпису

документів

пропозиції

Учасника

(юридичної особи) процедури закупівлі та договору про закупівлю
підтверджується копією одного із наступних документів: випискою 3
протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням
або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи
Учасника на підписання документів пропозиції.
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 запиту
цінових пропозицій;
повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) Учасника процедури
закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код
або код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
маркування: «Не відкривати до 13 червня 2016 року до 11 год. 00 хв.»
(зазначаються дата та час розкриття цінових пропозицій).

2. Зміст цінової
пропозиції

Цінова пропозиція, яка подається Учасником процедури закупівлі,
повинна складатися з:
титульної сторінки пропозиції конкурсних торгів, оформленої у довільній
формі, яка рахується як перша сторінка пропозиції конкурсних торгів;
зміст наданих документів із зазначенням номерів відповідних сторінок;
документів, що підтверджують повноваження посадової особи або
представника Учасника процедури закупівлі щодо підпису документів
пропозиції конкурсних торгів (виписка з протоколу засновників, копії наказу
про призначення, довіреності - щодо підтвердження повноважень посадової
особи Учасника або представника Учасника процедури закупівлі);
цінової пропозиції, яка подається Учасником за встановленою
Замовником формою, зразок якої наведено у Додатку 1 до Інструкції;
інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі, в тому числі технічну специфікацію, яка повинна містити
детальний опис послуг, що закуповуються;
калькуляції вартості послуг за 1 путівку для інваліда з лікуванням та
супроводу, по кожному лоту окремо;
інформації про відповідність учасника кваліфікаційним 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 (баланс, звіт про фінансові результати,
звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про
відсутність (наявність) заборгованості за кредитами); (дана вимога в рамках
проведення даної процедури не є обов'язковими, та надаються учасником за
бажанням).
перелік послуг, які входять до вартості путівки, та послуг, які можуть бути
додатково надані санаторієм окремо за власні кошти;
Лист-згоду з істотними умовами договору, визначені цією Інструкцією;
інформації щодо відсутності підстав для відмови в участі у процедурі

закупівлі, зазначених у ст. 17 Закону з урахуванням вимог частини 3 статті
17 Закону ;
на вимогу Закону України «Про захист персональних даних» учасник
повинен надати в складі пропозиції письмову згоду на обробку всіх його
персональних даних (Додаток 2 до Інструкції).
інші документи, передбачені чинним законодавством та даною
Інструкцією: довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про
підприємство:
а) реквізити (повна назва Учасника, адреса - юридична та фактична, телефон,
факс, телефон для контактів, банківські реквізити);
б) керівництво (посада,прізвище, ім'я, по батькові, телефон для контактів) для юридичних осіб;
в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для
юридичних осіб).
3. Строк,
протягом якого
цінові пропозиції є
дійсними

Цінові пропозиції вважаються дійсними протягом
розкриття пропозицій.

120 днів з дати

Для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у
процедурі закупівлі, учаснику необхідно надати наступні документи:
1. Інформацію у довільній формі про відсутність підстав для відмови в
участі у процедурі закупівлі, що визначені у ч. 1 та ч. 2 ст. 17 Закону.
Перелік підстав для відмови
Перелік підтверджуючих
учаснику в участі в процедурі
документів
закупівлі
1) відомості про юридичну особу,
яка є учасником, внесено до Єдиного
державного реєстру осіб, які
Інформація в довільній формі, щодо
вчинили корупційні або пов'язані з
наявності (відсутності)
корупцією правопорушення, або
антикорупційної програми та
зазначена юридична особа не має
уповноваженого з антикорупційної
антикорупційної програми чи
програми юридичної особи у
уповноваженого з антикорупційної
випадку, коли вони є обов'язковими
4. Підтвердження
відповідно до Закону.
програми юридичної особи у
відсутності підстав випадку, коли вони є обов'язковими
для відмови в участі відповідно до Закону;
у процедурі
2) службову (посадову) особу
Інформація в довільній формі, що
закупівлі
учасника, яку уповноважено
містить в собі відомості про те, що
учасником представляти його
службову (посадову) особу
інтереси під час проведення
учасника, або фізичну особу, яка є
процедури закупівлі, фізичну особу,
учасником не було притягнуто
яка є учасником було притягнуто
згідно із законом до відповідальності
згідно із законом до відповідальності
за вчинення у сфері державних
за вчинення у сфері державних
закупівель корупційного
закупівель корупційного
правопорушення.
правопорушення;
3) суб'єкт господарювання протягом Інформація в довільній формі, про не
притягнення до відповідальності
останніх трьох років притягувався
протягом останніх трьох років за
до відповідальності за порушення,
вчинення антиконкурентних
передбачене пунктом 4 частини
узгоджених
дій, які стосуються
другої статті 6, пунктом 1 статті 50
спотворення результатів торгів
Закону України "Про захист
(тендерів).
економічної конкуренції", у вигляді

вчинення антиконкурентних
узгоджених дій, які стосуються
спотворення результатів торгів
(тендерів);

-

Інформація в довільній формі, що
4) фізична особа, яка є учасником,
містить в собі відомості про те, що
була засуджена за злочин, вчинений
фізичну особу, яка є учасником не
з корисливих мотивів, судимість 3
було засуджено за злочин, вчинений
якої не знято або не погашено у
з корисливих мотивів, судимість 3
встановленому законом порядку;
якої не знято або не погашено у
встановленому законом порядку .
Інформація в довільній формі, що
5) службова (посадова) особа
містить в собі відомості про те, що
учасника, яку уповноважено
службову (посадову) особу
учасником представляти його
учасника, яку уповноважено
інтереси під час проведення
учасником представляти його
процедури закупівлі, була засуджена інтереси під час проведення
за злочин, вчинений з корисливих
процедури закупівлі, не було
мотивів, судимість з якої не знято
засуджено за злочин, вчинений з
або не погашено у встановленому
корисливих мотивів, судимість 3 якої
законом порядку;
не знято або не погашено у
встановленому законом порядку.
Інформація в довільній формі про
6) учасник має заборгованість із
відсутність/наявність заборгованості
сплати податків і зборів
із сплати податків і зборів
(обов'язкових платежів);
(обов'язкових платежів).
2. Копію статуту або іншого установчого документу (для юридичних
осіб);
3. Копію паспорту та довідки присвоєння реєстраційного номеру
облікової картки платника податків (для фізичних осіб). Для
іноземного учасника - завірений переклад витягу з торгового реєстру,
тощо;
4. Копію ліцензії або дозволу на виконання відповідного виду діяльності,
що чинна на момент розкриття пропозицій. Якщо ліцензія(ї) учасника
видана за видом господарської діяльності «Медична практика»
обов'язково додається документ, що конкретизує профілі лікування за
такою ліцензією.
Переможець торгів у строк, що не перевищує 5 днів
з дати
оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення
про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати Замовнику
документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених
частинами першою і другою статті 17 Закону:
Довідка
видана уповноваженою установою
про те, що службову
(посадову) особу учасника або фізичну особу, яка є Учасником, не було
притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері
державних закупівель корупційного правопорушення - оригінал або копія
засвідчена (нотаріально або уповноваженою установою, що видала
документ). Довідка має бути виданою після дати розкриття (або акцепту)
цінової пропозиції.
Довідка
видана уповноваженою установою
про те, що службову
(посадову) особу Учасника, яку уповноважено учасником представляти
його інтереси під час проведення процедури закупівлі або, що фізичну
особу, яка є Учасником,
не було засуджено за злочин, вчинений з

корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у
встановленому законом порядку - оригінал або копія засвідчена
(нотаріально або уповноваженою установою, що видала документ). Довідка
має бути виданою після дати розкриття (або акцепту) цінової пропозиції.
Довідка з державної фіскальної служби про відсутність (наявність)
заборгованості. Довідка має бути виданою не раніше дати оприлюднення
на веб-порталі Уповноваженого органу оглошення про початок даної
процедури закупівлі.
За надання завідомо недостовірної інформації Учасники та їх посадові
особи несуть кримінальну відповідальність за підроблення документів
відповідно до діючого Кримінального кодексу України.
В разі неможливості надання Учасником будь-якого документа в складі
цінової пропозиції, через його відсутність в нього відповідно до вимог
діючого законодавства, він повинен надати довідку в довільній формі про
неможливість подання такого документу із зазначенням причин відсутності
та посиланням на норми діючих нормативно-правових актів.
Документи, що не передбачені законодавством для учасників - фізичних
осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі
своєї пропозиції.

5. Інформація про
необхідні технічні,
якісні та кількісні
характеристики
предмета закупівлі
* Ця вимога не
стосується
учасників, які
здійснюють
діяльність без
печатки згідно з
чинніш
законодавством

Учасники процедури запиту цінових пропозицій повинні надати в складі
пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції
учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета
закупівлі, встановленим замовником, а саме:
- опис технічних та оздоровчих можливостей;
,
- умови проживання;
- умови для побуту та дозвілля, в тому числі кількість ліжко-місць в кімнатах;
- інформація про досвід роботи в наданні санаторно-курортних послуг;
- перелік процедур, які застосовуються при лікуванні (безкоштовні та платні);
- інформація щодо організації харчування;
- забезпечення для інвалідів вільного пересування по території санаторія та
вільного доступу до номерів, їдалень та об'єктів соціальної інфраструктури;
- калькуляція вартості санаторно-курортного лікування;
- підтверджуючі відео або фото матеріали.
Вимоги до санаторію:
- наявність відповідної оздоровчої, лікувально-оздоровчої та лікувальнодіагностичної бази;
- спеціалізована підготовка медичного персоналу;
- Учасник повинен забезпечити надання комплексу діагностичних та
лікувальних процедур відповідно до профілю захворювання осіб, з приводу
якого вони направлені на лікування;
- Учасник повинен забезпечити надання послуг санаторно-курортного
лікування з використанням обладнання, апаратури, витратних матеріалів та
інших об'єктів матеріально-технічної бази, що відповідають вимогам
діючого законодавства, мають необхідні дозвільні документи, сертифікати
відповідності, бальнеологічні висновки та інші документи, є безпечними для
застосування;
- Учасник повинен забезпечити надання послуг із санаторно-курортного
лікування (проведення діагностики та лікувальних процедур) на території
санаторно-курортного закладу, у якому проживають інваліди, крім
виконання лабораторних досліджень. У випадку відсутності власної
лабораторії, забір матеріалу для дослідження повинен проводитися на
території закладу;
- Учасник несе відповідальність за заподіяння шкоди життю та здоров'ю осіб,

що отримують послуги із санаторно-курортного лікування, що сталося
внаслідок недотримання учасником вимог законодавства щодо надання
послуг з лікування;
- Учасник повинен забезпечити щоденне харчування осіб (не менше З
основних прийомів їжі) у санаторно-курортному закладі протягом
встановленого строку санаторно-курортного лікування з дотриманням денної
норми харчування, встановленої постановою Кабінету Міністрів України від
21.05.1992 №258;
- Учасник повинен забезпечити дієтичне харчування відповідно до профілю
захворювання, за яким постраждала особа направлена на санаторнокурортне лікування, або відповідно до супутніх захворювань такої особи;
- Учасник повинен забезпечити погодження примірних меню у порядку,
встановленому законодавством, з Держсанепідемслужбою після укладання
договору про закупівлю;
- Учасник повинен забезпечити закупівлю сировини (продуктів харчування),
яка відповідає вимогам діючих державних стандартів (ГОСТ, ДСТУ та ТУ)
щодо якості та безпеки;
- Учасник несе відповідальність за заподіяння шкоди життю та здоров'ю осіб,
що сталося внаслідок недотримання учасником вимог законодавства щодо
харчування.
Спеціальні (додаткові) кваліфікаційні вимоги до санаторно-курортного
закладу:
- класифікація курорту відповідно до природно-лікувальних факторів
(бальнеологічний, грязьовий, кліматичний);
- наявність природних джерел з мінеральною водою (загальна мінералізація,
іонний склад, наявність газів та газонасиченість, наявність органічних сполук
та мікроелементів, показник реакції води, температура);
- наявність лікувальної грязі та її тип (фізичні властивості та хімічний
склад);
- місце розташування санаторно-курортного закладу відносно природнокліматичних умов (наявність моря, річки, озера тощо);
- опис умов для дозвілля.
Вимоги до приміщення санаторію:
1. Наявність водопроводу та каналізації;
2. В приміщенні повинно бути встановлено:
- водопостачання (холодне, гаряче);
- енергопостачання;
- газопостачання;
- підключення до електромережі та телефонної мережі;
- наявність автономного або централізованого опалення;
- забезпечення номерів меблями, телевізорами, холодильниками, іншою
побутовою технікою та інвентарем;
- наявність в номерах додаткових зручностей (балконів, лоджій тощо);
Організація харчування (кількість місць в їдальні, змінність харчування,
кратність прийому їжі, наявність дієтичного харчування).
Послуги із санаторно-курортного лікування інвалідів загального
захворювання та інвалідів з дитинства по лотах 1-7 (інваліди) звільнені від
оподаткування ПДВ згідно із п. 197.1.6 Податкового кодексу України.
Учасник має зазначити у пропозиції загальну суму (грн.) по кожному
лоту окремо. У разі якщо учасник не бажає прийняти участь за деякими
частинами предмета закупівлі (лотами), в своїй ціновій пропозиції у
відповідних графах ставиться «-» (тире), що в подальшому свідчитиме про те
що пропозиція згідно до цієї (цих) частин(и) предмета закупівлі відсутня.
Лист-пропозиція повинен бути складений за власним підписом і

печаткою* та виконується за формою згідно із Додатком 1 до Інструкції.
III. Подання та розкриття цінових пропозицій
1. Спосіб, місце та
кінцевий строк
подання цінових
пропозицій:
спосіб подання
цінових пропозицій

Особисто або поштою

місце подання
цінових пропозицій

36040, м. Полтава, вул. Калініна, ЗО, каб. 214

Дата: 13 червня 2016 року

кінцевий строк
подання цінових
пропозицій (дата,
час)

Час: до 10 год. 00 хв. за київським часом.
Цінові пропозиції, отримані Замовником після закінчення строку їх
подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
На запит Учасника Замовник протягом одного робочого дня з дня
надходження запиту підтверджує надходження цінової пропозиції із
зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час
розкриття цінових
пропозицій
місце розкриття
цінових пропозицій

м. Полтава, вул. Калініна, ЗО, каб. 218
Дата: 13 червня 2016 року
Час.11 год. 00 хв. за київським часом.

До участі у процедурі розкриття цінових пропозицій 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
дата та час розкриття
представника під час процедури розкриття пропозицій не є підставою для
цінових пропозицій
відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його цінової пропозиції.
Повноваження представника Учасника підтверджується випискою з
протоколу засновників, довіреністю, дорученням або іншим документом, що
підтверджує повноваження посадової особи Учасника на участь у процедурі
розкриття цінових пропозицій, з додатковим наданням копії документа, який
посвідчує особу (паспорт, водійські права).
Представники засобів масової інформації та уповноважені представники
громадських об'єднань повинні надати документи згідно з діючим

законодавством, що підтверджують їх повноваження та приналежність до
відповідних засобів масової інформації та/або громадських об'єднань.
Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або
інший документ, який згідно з законодавством України посвідчує особу
уповноваженого представника Учасника, засобів масової інформації та/або
громадських об'єднань.
Під час розкриття цінових пропозицій перевіряється, оголошується
наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених Запитом
та Інструкцією, а також оголошуються найменування та місцезнаходження
кожного Учасника, ціна кожної цінової пропозиції або частини предмета
закупівлі (лота). На вимогу суб'єктів, зазначених у частині 2 ст. 27 Закону,
Замовник зобов'язаний продемонструвати зміст документа, що містить
інформацію про ціну, наявність чи відсутність усіх необхідних документів,
передбачених Запитом та Інструкцією.
Протокол розкриття цінових пропозицій конкурсних торгів складається в
день
розкриття
цінових
пропозицій
за
формою,
встановленою
Уповноваженим органом.
Протокол розкриття підписується членами комітету з конкурсних торгів та
Учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття цінових пропозицій.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою
Замовника копія протоколу розкриття цінових пропозицій надається будьякому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання
такого запиту.
Протокол розкриття цінових пропозицій оприлюднюється відповідно
до статті 10 цього Закону.
IV. Оцінка цінових пропозицій та визначення переможця
Замовник має право звернутися до Учасників за роз'ясненнями змісту їх
пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки
пропозицій.
Замовник має право звернутись за підтвердженням інформації, наданої
Учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій
відповідно до їх компетенції.
Замовник та Учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань
внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.
1. Перелік критеріїв
Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції
та методика оцінки
конкурсних торгів, яких не було відхилено згідно із Законом, на підставі
цінових пропозиції
критеріїв та методики, визначених цією документацією.
Критерії та методика оцінки.
Оцінка пропозицій здійснюється на основі наступного критерію:
1. «Ціна пропозиції»
Максимально можлива кількість балів по даному критерію становить 100
балів.
Оцінка проводиться згідно з наступною методикою:
Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином:
пропозиції, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально
можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається

за формулою:
Б обчисл = Цшіп/Цобчисл*100, де
Б обчисл - обчислювана кількість балів;
Ц т і п - найнижча ціна;
Цобчисл - ціна пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;
100 - максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна».
Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі
зростання значень показника. У випадку однакового значення показника,
переможець визначається шляхом голосування членів Комітету з конкурсних
торгів простою більшістю голосів за участю в 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.
Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визнається Учасник,
який подав пропозицію, що відповідає вимогам Замовника, зазначеним у
запиті цінових пропозицій та має найнижчу ціну.
Загальний строк для розгляду цінових пропозицій та визначення
переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати п'яти днів з дня
розкриття цінових пропозицій.
V

Протокол оцінки цінових пропозицій оприлюднюється відповідно
до статті 10 цього Закону України «Про здійснення державних закупівель»

2. Виправлення
арифметичних
помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в
результаті арифметичних дій, виявлених у поданій ціновій пропозиції під час
проведення її оцінки, у порядку, визначеному цією Інструкцією, за умови
отримання письмової згоди на це Учасника, який подав цінову пропозицію.
Виявлені арифметичні помилки виправляються таким чином:
а) у разі розбіжності між сумами, вказаними цифрами та літерами
(прописом), сума літерами є визначальною;
б) у разі розбіжності між ціною за одиницю та підсумковою ціною,
одержаною шляхом множення ціни за одиницю та кількості одиниць, ціна за
одиницю є визначальною, а підсумкова ціна відповідним чином коригується;
в) якщо в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, у
такому випадку підсумкова ціна є визначальною, а ціна
за одиницю
відповідним чином коригується.
Учасник повинен надати у складі своєї конкурсної пропозиції листпогодження щодо виправлення арифметичних помилок.
Якщо Учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок тобто не
надав в складі письмове підтвердження-згоду на виправлення арифметичних
помилок, його цінова пропозиція відхиляється.

Замовник
відхиляє
цінові
пропозиції
у
випадках,
визначених статтею 29 Закону України «Про здійснення державних
закупівель».
3. Відхилення
цінових пропозицій
Замовник торгів не має права відхилити цінову пропозицію за формальні
помилки.

Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов'язані з
оформленням пропозиції конкурсних торгів та не впливають на зміст
пропозиції, а саме:
- відсутність нумерації сторінок (в тому разі якщо наявний реєстр
документів, але не зазначено кількість сторінок (або аркушів));
- відсутність підписів, печаток на окремих документах (у разі якщо
підприємство здійснює діяльність без печатки, або у випадках коли завіряння
документів
уповноваженою
особою
підприємства
регламентується
відповідними внутрішніми документами);
- технічні помилки та описки (мається на увазі контекстуальні помилки та
помилки, що трапились в процесі комп'ютерного набору, але в жодному
випадку не порядок символів, зміст яких неможливо розпізнати як корисну
інформацію).
У разі якщо учасник, пропозиція конкурсних торгів 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
документації конкурсних торгів, зокрема технічній специфікації та/або його
невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов'язаний надати
йому відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п'ять днів з дня
надходження такого звернення.
Замовник
відміняє
процедуру
запиту
цінових
пропозицій
та
4. Відміна
право
визнати її такою,
що не відбулася,
у
випадках,
замовником торгів має
визначених статтею ЗО Закону України «Про здійснення державних
чи визнання їх
закупівель».
такими, що не
відбулися

1. Терміни
укладання
договору

V. Укладання договору про закупівлю
Замовник укладає з переможцем договір про закупівлю відповідно до
основних умов договору, зазначених у запиті, у строк не раніше ніж через три
робочих дні з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу
повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів
з дня визначення переможця.
У разі письмової відмови переможця від підписання договору про
закупівлю відповідно до вимог, зазначених у запиті цінових пропозицій, або
не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений
цим Законом, або неподання переможцем документів, що підтверджують
відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону, замовник
визначає найбільш економічно вигідну цінову пропозицію з числа інших
цінових пропозицій, строк дії яких ще не минув.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту
пропозиції та не повинні змінюватися після підписання договору про
закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків,
передбачених чинним законодавством.
2. Істотні умови, які
Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до
обов'язково
положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України, з
включаються до
урахуванням особливостей, визначених Законом.
договору про
закупівлю
Основними умовами договору про закупівлю є:
- предмет договору:
Виконавець зобов'язується з липня по грудень 2016 року надати
Замовнику послуги лікувальних закладів для інвалідів загального

захворювання та інвалідів з дитинства, а Замовник - прийняти та оплатити
надані послуги за цінами, на умовах та у порядку, встановленому договором
про закупівлю;
- кількість товарів, робіт і послуг та вимоги щодо їх якості:
- Лот № 1 послуги із санаторно-курортного лікування інвалідів
загального захворювання та інвалідів з дитинства із захворюваннями системи
кровообігу;
- Лот № 2 послуги із санаторно-курортного лікування інвалідів
загального захворювання та інвалідів з дитинства із захворюваннями органів
травлення;
- Лот № 3 - послуги із санаторно-курортного лікування інвалідів
загального захворювання та інвалідів з дитинства із захворюваннями органів
дихання;
- Лот № 4 - послуги із санаторно-курортного лікування інвалідів
загального захворювання та інвалідів з дитинства із захворюваннями нервової
системи;
- Лот № 5 - послуги із санаторно-курортного лікування інвалідів
загального захворювання та інвалідів з дитинства із захворюваннями
кістково-м'язової системи та сполучної тканини;
- Лот № 6 - послуги із санаторно-курортного лікування інвалідів
загального захворювання та інвалідів з дитинства із захворюваннями
ендокринної системи, розладу харчування та порушення обміну речовин;
- Лот № 7 - послуги із санаторно-курортного лікування інвалідів
загального захворювання та інвалідів з дитинства із захворюваннями нирок та
сечових шляхів. Обсяги закупівлі
можуть бути зменшені залежно від
реального фінансування видатків.
- порядок здійснення оплати:
оплата послуг здійснюється Замовником в національній валюті України в
безготівковій формі шляхом оплати Замовником фактично наданих послуг
на підставі представлених Виконавцем рахунку та накладної по мірі
надходження коштів відповідної субвенції з державного бюджету.
Замовник може здійснювати попередню оплату відповідно до Постанови
КМУ від 23.04.14 р. № 117 за рахунок коштів державного бюджету, шляхом
перерахування їх на рахунок Виконавця після надання рахунку відповідно до
чинного законодавства України та в міру надходження бюджетних коштів на
рахунок Замовника.
У разі дострокового вибуття осіб з санаторію, Виконавець проводить
перерахунок вартості перебування таких осіб у санаторії, включає до Акту
звіряння фактичну вартість санаторно-курортного лікування таких осіб та
повертає невикористані кошти на рахунок Замовника.
- сума, зазначена в договорі:
сума цього Договору становить
(
) грн.
Сума цього договору не повинна відрізнятись від ціни пропозиції, в тому
числі за одиницю товару. Сума договору може бути зменшена за взаємною
згодою Сторін у випадках, передбачених Законом.
- термін та місце поставки:
термін надання послуг - липень -грудень 2016 року, місце надання послуг
- за місцезнаходженням санаторно-курортного закладу на території України.
- строк дії договору:
договір набирає чинності з дати його укладення і діє до 31.12.2016 р. В
частині грошових зобов'язань діє до повного їх виконання.
- права та обов'язки сторін:
«Виконавець» зобов'язаний:

1. Надати клієнтам
Замовника послуги по санаторно-курортному
лікуванню.
2. Забезпечити прийом, розміщення, харчування і санаторно-курортне
лікування осіб, що направляються Замовником на таких умовах:
- розміщення в 2-х місних номерах із зручностями;
- забезпечення дотримання в номерах житлово-побутових умов,
визначених вимогами органів санітарно-епідемічного контролю України;
- прийом інвалідів лікарем не пізніше 1 доби після прибуття до санаторію;
- організація загальнооздоровчих і культурно-масових заходів згідно
з планом культурно-масових заходів Виконавця.
- надати Замовнику для узгодження графік заїзду із зазначенням термінів
путівок та кількості осіб.
3. Передати Замовнику по його заявці бланки путівок, по накладній при
наявності довіреності.
4. Приймати, без попереднього погодження з Замовником, його клієнтів по
путівкам зі зміненими термінами заїзду.
«Замовник» зобов'язаний:
- проводити розрахунок за санаторно-курортні путівки згідно з даним
договором по мірі надходження фінансування з державного бюджету.
- направляти на санаторно-курортне лікування інвалідів з оформленою
путівкою і іншими документами, вказаними в путівці, завіреною печаткою
Замовника.
- зазначення умови щодо зменшення обсягів закупівлі залежно від
реального фінансування видатків;обсяги закупівлі можуть бути зменшені
залежно від реального фінансування видатків
- відповідальність сторін.
У разі невиконання, або неналежного виконання своїх зобов'язань за
Договором,
Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним
законодавством та Договором.
V

Учасник процедури закупівлі у складі своєї цінової пропозиції надає
гарантійний Лист щодо погодження з Істотними (основними) умовами
договору та включення їх до договору про закупівлю у разі перемоги в
торгах.
У разі незгоди учасника з істотними (основними) умовами договору, або
відсутності гарантійного листа щодо погодження його з ними, пропозиція
такого учасника відхиляється як така, що не відповідає вимогам замовника.
У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про
3. Дії замовника при
відмові переможця закупівлю відповідно до вимог встановлених даною інструкцією, або не
укладення договору про закупівлю з вини Учасника у строк, визначений
торгів підписати
Законом, Замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну цінову
договір про
пропозицію з тих, строк дії яких ще не минув.
закупівлю
4. Забезпечення
виконання договору
про закупівлю

Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається.

Додаток 1 до Інструкції
Учасник не повинен відступати від даної форми.

ФОРМА ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
І. Інформація про учасника процедури закупівлі:
Найменування / прізвище, ім'я, по батькові учасника
Керівник (посада, ім'я, по б а т ь к о в і - д л я юридичних осіб;
Місцезнаходження / місце проживання
Код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний номер
Основний поточний рахунок (номер рахунку,
найменування банку, МФО)
Інші рахунки (валюта і номер рахунку, найменування
банку, МФО)
Номер телефону/ телефаксу
е-таіі (адреса електронної пошти в разі наявності)

I. Вивчивши дану Інструкцію, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та
погоджуємося виконати вимог Замовника та Договору на умовах, зазначених у дій пропозиції:
II. Інформація про процедуру закупівлі

ДК 016:2010 - 86.10.1 - Послуги лікувальних закладів,
ДК 021:2015 - 85111000-0 - Послуги лікувальних закладів
Предмет закупівлі

- Лот № 1 - послуги із санаторно-курортного лікування інвалідів загального захворювання та інвалідів
з дитинства із захворюваннями системи кровообігу;
- Лот № 2 - послуги із санаторно-курортного лікування інвалідів загального захворювання та інвалідів
з дитинства із захворюваннями органів травлення;
- Лот № 3 - послуги із санаторно-курортного лікування інвалідів загального захворювання та інвалідів

з дитинства із захворюваннями органів дихання;
- Лот № 4 - послуги із санаторно-курортного лікування інвалідів загального захворювання та інвалідів
з дитинства із захворюваннями нервової системи;
- Лот № 5 - послуги із санаторно-курортного лікування інвалідів загального захворювання та інвалідів
з дитинства із захворюваннями кістково-м'язової системи та сполучної тканини;
- Лот № 6 - послуги із санаторно-курортного лікування інвалідів загального захворювання та інвалідів
з дитинства із захворюваннями ендокринної системи, розладу харчування та порушення обміну речовин;
- Лот № 7 - послуги із санаторно-курортного лікування інвалідів загального захворювання та інвалідів
з дитинства із захворюваннями нирок та сечових шляхів.
III.

№
лота

Найменування лоту

Кількість
путівок
для інвалідів
загального
захворювання
та інвалідів з
дитинства, шт.

Супровід

Вартість
1 л/дня, грн.
для інвалідів
загального
захворювання
та інвалідів з
дитинства
(без ПДВ)

Вартість
послуг за 18
днів, грн.
для інвалідів
загального
захворювання
та інвалідів з
дитинства
(без ПДВ)

Вартість
1 л/дня, грн.
ДЛЯ

супроводу
(з ПДВ)

Вартість
послуг за 18
днів, грн.
для
супроводу
(3 ПДВ)

Послуги лікувальних закладів:

1

2

3

- Лот № 1 - послуги із санаторнокурортного лікування інвалідів
загального захворювання та інвалідів
з дитинства із захворюваннями
системи кровообігу;
- Лот № 2 - послуги із санаторнокурортного лікування інвалідів
загального захворювання та інвалідів
з дитинства із захворюваннями
органів травлення;
- Лот № 3 - послуги із санаторнокурортного лікування інвалідів
загального захворювання та інвалідів
з дитинства із захворюваннями
органів дихання;

17

X .

X

X

17

X

X

X

5

X

X

X

V

Загальна
вартість
лота, грн.

4

5

6

7

- Лот № 4 - послуги із санаторнокурортного лікування інвалідів
загального захворювання та інвалідів
з дитинства із захворюваннями
нервової системи;
- Лот № 5 - послуги із санаторнокурортного лікування інвалідів
загального захворювання та інвалідів
з дитинства із захворюваннями
кістково-м'язової системи та
сполучної тканини;
- Лот № 6 - послуги із санаторнокурортного лікування інвалідів
загального захворювання та інвалідів
з дитинства із захворюваннями
ендокринної системи, розладу
харчування та порушення обміну
речовин;
- Лот № 7 - послуги із санаторнокурортного лікування інвалідів
загального захворювання та інвалідів
з дитинства із захворюваннями нирок
та сечових шляхів.
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2. До акцепту нашої цінової пропозиції, Ваша документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають
силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови,
передбачені Договором.
3. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 ^календарних днів з дня розкриття пропозицій, встановленою
Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 3 робочих дні з
дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з
дня визначення переможця.
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої
*Примітка: поле з позначкою «X» -не

особи Учасника, завірені

заповнюються.

печаткою

9

-/У
Додаток 2 до Інструкції
Учасник не повинен відступати від даної форми.

ФОРМА
«Заява на підтвердження згоди щодо
використання персональних даних»
Ми,
(назва підприємства), в особі
(ПІБ)
(посада), що діє на підставі
(назва документу на підставі, якого діє уповноважена
особа підприємства-учасника) надаємо згоду на використання персональних даних, які стали відомі в
процесі проведення конкурсної процедури закупівлі, що містять інформацію, яка підпадає під дію ЗУ
«Про захист персональних даних» № 2297-17.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (за наявності).
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