
Оголошення про проведення відкритих торгів: 

 

1. Найменування Замовника: Виконавчий комітет Новокаховської міської ради 

Херсонської області. 

2. Місцезнаходження Замовника: просп. Дніпровський, 23, м. Нова Каховка, Херсонська 

область, 74900. 

3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань Замовника: 04059964. 

4. Категорія Замовника  органи державної влади та органи місцевого самоврядування, 

зазначені у пункті 1 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі». 

5. Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками: Задорожня 

Вікторія Петрівна, секретар тендерного комітету, головний спеціаліст відділу 

економічного розвитку та торгівлі, просп. Дніпровський, 23, м. Нова Каховка, Херсонська 

область, 74900, телефон +38 (05549) 4-54-29, E-mail: tender@novakahovka.com.ua; Чурсинов 

Леонід Григорович, перший заступник міського голови, голова тендерного комітету, 

просп. Дніпровський, 23, м. Нова Каховка, Херсонська область, 74900, телефон +38 (05549) 

4-22-94, ел.пошта: nkmv@kahovka.net. 

6. Вид предмета закупівлі: Роботи. 

7. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі 

поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних 

класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДСТУ 

Б.Д.1.1-1-2013 «Будівництво Центру Олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка» по 

проспекту Дніпровський, 18-а у м.Нова Каховка, Херсонської області»                                          

(ДК 021:2015:45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт).  

8. Кількість товарів, обсяг виконання робіт чи надання послуг:  1 робота. 

9. Місце поставки товарів, місце виконання робіт чи надання послуг: проспект Дніпровський, 

18-а,  м.Нова Каховка, Херсонська область, 74900. 

10. Очікувана вартість предмета закупівлі: 422 634 937,20 грн. (Чотириста двадцять два 

мільйона шістсот тридцять чотири тисячі дев’ятсот тридцять сім грн. 20 коп.) з ПДВ. 

11. Джерело фінансування закупівлі: Державний бюджет України – 380 371 443.48 грн. та 

місцевий бюджет – 42 263 493.72грн. 

12. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: До 31.12.2023р. 

13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 29.01.2021р. 

14. Умови оплати: Розрахунки за виконані роботи здійснюються при надходженні 

коштів з відповідного бюджету на зазначені цілі, в межах наявного фінансового ресурсу 

на єдиному казначейському рахунку протягом 30 календарних днів та на підставі 

пред’явлених та підписаних Сторонами форм КБ-3 «Довідка про вартість виконаних 

будівельних робіт та витрати», КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт». 

15.      Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: Документи, що 

надаються учасником у тендерній пропозиції відповідно до вимог тендерної документації, 

складаються українською мовою. В разі надання розрахунків, які необхідні для 

формування тендерної пропозиції учасника, допускається наявність даних документів на 

українській мові або частково на російській мові. Документи та довідки, надані 

Учаснику сторонніми організаціями, можуть бути складені іншою мовою. В такому 

випадку Учасник надає в тендерній пропозиції переклад  українською мовою цього 

документа (крім документів про освіту, що видані до 15.05.1992 року, документів, що 

видані за підсумками навчання до початку 1992/1993 навчального року в освітніх 

установах держав колишнього СРСР). Переклад (або справжність підпису перекладача) 

мають бути засвідчені нотаріально або легалізовані у встановлену законодавством 

порядку. 

16. Розмір забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати):          

2 113 000, 00 грн. (Два мільйона сто тринадцять тисяч грн. 00 коп.) 
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17. Вид забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): 

Електронна гарантія.  

18. Умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його 

надати): Тендерна пропозиція обов’язково повинна супроводжуватись документом, що 

підтверджує надання Учасником забезпечення тендерної пропозиції, яке має бути надане у 

формі електронної банківської гарантії (далі - банківська гарантія) з накладеним 

електронно-цифровим підписом/кваліфікованого електронного підпису гаранту (далі - 

банк-гарант) відповідно до вимог діючого законодавства. Електронна гарантія 

обов’язково повинна містити посилання на реквізити закупівлі, її назву та номер на веб-

порталі Уповноваженого органу. Електронна гарантія надається у складі тендерної 

пропозиції у форматі, що дає можливість перевірити електронний цифровий 

підпис/кваліфікований електронний підпис банку-гаранта за допомогою ресурсу 

офіційного веб-сайту Центрального засвідчуваного органу Міністерства юстиції України. 

У разі відсутності або не підтвердження ЕЦП/КЕП банківської гарантії, подана учасником 

тендерна пропозиція відхиляється Замовником. Банківська гарантія надана банком-

резидентом України має бути оформлена відповідно до  вимог постанови правління НБУ 

від 15.12.2004 № 639 «Про затвердження положення про порядок здійснення банками 

операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах». Якщо у банківській 

гарантії є посилання на договір про надання банківської гарантії/договір про надання 

гарантії, учасник обов’язково має надати такий договір разом з банківською гарантією. 

Повноваження особи, яка підписує банківську гарантію, повинні бути підтверджені 

відповідним документом з накладенням ЕЦП/КЕП гаранта (у випадку, якщо підписантом 

не є голова правління).. 

19. Дата та час розкриття тендерних пропозицій, якщо оголошення про проведення 

відкритих торгів оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 цього Закону: 

визначаються електронною системою закупівель автоматично, оголошення про 

проведення відкритих торгів оприлюднюється відповідно до частини першої статті 10 

цього Закону України «Про публічні закупівлі». 

20. Дата та час проведення електронного аукціону: визначаються електронною системою 

закупівель автоматично, оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднюється 

відповідно до частини першої статті 10 цього Закону України «Про публічні закупівлі». 

21. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у межах від 

0,5 відсотка до 3 відсотків очікуваної вартості закупівлі або в грошових одиницях  - 0,5 % 

22. Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): не 

застосовується. Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію «Ціна».  

Критерії оцінки тендерних пропозицій:  ціна (питома вага цінового критерію – 100 %). 

23. Інші критерії, що застосовуватимуться під час оцінки тендерних пропозицій, та їх 

питома вага (за наявності): відсутні. 

24. Примітки: Згідно умов цієї процедури закупівлі тендерною документацією вважається 

сукупність інформації у вигляді заповнених електронних полів в розділі "Тендерна 

документація" та прикріпленого текстового документу "Тендерна документація" та «Додатків 

до тендерної документації», що містить всю іншу інформацію, передбачену згідно ст. 22 

Закону. Інформація про відсутність підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно 

статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» надається учасником у складі тендерної 

пропозиції згідно умов тендерної документації; застосовані критерії оцінки - ціна (питома вага 

критерію - 100%). 

 

Оголошення про проведення відкритих торгів сформовано у відповідності до вимог статті 21 

Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р. №922-VIII (зі змінами та 

доповненнями). 
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