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Віктору НЕТІШ ИНСЬКОМ У

Розглянувши Ваш запит щодо надання публічної інформації повідомляємо, 
що тендерна документація на закупівлю робіт по об’єкту «Будівництво парку у 
районі між вул.Набережна, вул.Будівельників та просп.Незалежності у м.Нетішин 

Хмельницької області» була розроблена відповідно до положень Н аказу  

М ін істерства економ ічного  розвитку і торгівлі У країни  від 13.04.2016 № 680(зі 

змінами) «Про затвердження примірної тендерної документації», та затверджена 
протоколом тендерного комітету Управління капітального будівництва виконавчого 

комітету Нетішинської міської ради № 9-ВТ від 26.02.2020.
Копії документів, які становлять собою тендерну документацію по 

вищезазначеному об’єкту, оприлюднені в електронній системі закупівель 

«РШЗХОШЮ» відповідно до положень абзацу 2 частини 1 статті 10 Закону України 

«Про публічні закупівлі» та перебувають у вільному доступі.

Очікувана вартість закупівлі робіт по об’єкту «Будівництво парку у районі 

між вул .Набережна, вул.Будівельників та просп.Незалежності у м.Нетішин 

Хмельницької області» визначена на підставі проектної документації, розробленої 

КП НМР «БТІ» та яка пройшла державну експертизу в філії ДП 
«Укрдержбудекспертиза» у Хмельницькій області, за результатами якої видано 

експертний звіт № 23-0188-18 від 17.05.2018.
За даним експертним звітом загальна кошторисна вартість будівництва 

становить 7337918 грн.
Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 22 Закону України «Про публічні 

закупівлі» технічна специфікація предмету закупівлі не повинна містити посилання 
на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета 

закупівлі, джерело його походження або виробника.
У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим, 

а специфікація повинна містити вираз "або еквівалент".

На виконання даної норми законодавства, в Додаткуб до даної закупівлі 

передбачена примітка, а саме: «Всі посилання на конкретну торговельну марку чи 

фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження 

або виробника -  треба розуміти та читати як вираз «або еквівалент» (згідно пункту 
З статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі»). Усі показники еквіваленту 

мають бути не гіршими, ніж у зазначених матеріалах (виробах, конструкціях, 

устаткуванні)».
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Таким чином, з метою дотримання принципів здійснення закупівель, 

передбачених статтею ЗЗакону України «Про публічні закупівлі», учасники 

закупівлі вказують в складі цінової пропозиції типи (модель, марку, виробника, 
країни) та вартості обладнання, елементів і конструкцій з врахуванням 

кон’юнктури ринку та власних можливостей.
Також, відповідно до частини 1 статті 23 Закону України «Про публічні 

закупівлі» фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до 
закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну 

систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації 
та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час 

проведення процедури закупівлі.

Вищезазначений термін на закупівлі робіт по об’єкту «Будівництво парку у 

районі між вул.Набережна, вул.Будівельників та просп.Незалежності у м.Нетішин 

Хмельницької області» вже минув. На даний час по вищезазначеній закупівлі 

відбувається оцінка цінових пропозицій учасників.
Додатково повідомляю, що відповідь на Ваш запит надається 24.03.2020 в 

зв’язку із запровадженням працівникам виконавчого комітету Нетішинської 

міської ради та його структурним підрозділам дистанційної роботи на період 

карантину, що передбачено розпорядженням міського голови від 17.03.2020

№66/2020р.

Додатки: на 36 аркушах додаються.

Перший заступник міського голови Іван РОМАНЮ К
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