
ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ 

в рамках тендеру 

 

Капітальний ремонт навчального корпусу по вул. Освіти 6, гуртожитку по вул. Освіти 6А, навчальної 
та офісної будівлі по вул. Пирогова 9, навчальних корпусів по вул. Тургенівська 8/14 та Спортивного 

комплексу по вул. Тургенівська 3-9 

 

П1 Чи може наша організація включити перший зітний квартал 2020 року в середній річний 
оборот за останні три роки? 

В1 Формою «Середній річний дохід» (див. Розділ ІІІ «Тендерні форми»), визначено,  що 
учасником «Додаються копії податкових сертифікатів та фінансової звітності (бухгалтерські 
баланси, включаючи всі пов'язані пояснювальні записки, а також звіти про прибутки) за 
вищезазначені роки, а також встановлено, що «…не приймаються звіти за частину 
звітного періоду». Відповідно, звітність за квартал поточного року подаватись не може.  
Розділом В «Критерії кваліфікаційного відбору», пункт  (с) підпункт i) визначено, що 
середній щорічний дохід розраховується за останні 3 (три) роки. 

 

П2 Просимо підтвердити, що пропозиції Учасника, який отримав матеріали передтендерної 
зустрічі НЕ будуть відхилятися лише з причини відсутності безпосередньо на самій 
зустрічі!? 
 

В2 Відповідно до ІУТ п. 6.7 неучасть у перед-тендерній зустрічі може бути причиною 
дискваліфікації учасника тендеру, проте прийняття цього рішення залишається на розсуд 
тендерного комітету. Також буде враховуватись факт візиту учасника тендеру на об’єкт.  

 
П3 У зв’язку з ситуацією, що склалася через COVID-19, чи плануєте ви надати можливість 

подачі тендеру електронно?   
В3 У звязку з ситуацією в країні та впровадженими карантинними заходами тендерним 

комітетом були внесені зміни до процедури відкриття тендерних пропозицій, які 
викладені  в Доповненні до тендерної документації №1, що додається. 

 
П4 Умовами тендерної документації  передбачено: «історія фінансової звітності повинна 

пройти аудит сертифікованим бухгалтером» 
У зв’язку з карантином, аудиторські підприємства не працюють. Крім того,  терміни для 
перевірки звітності за останні три роки аудиторами потрібні набагато більше ніж 
передбачено тендерною документацією для підготовки тендерної пропозиції.  
Чи достатньо буде підтвердження відмітки податкової  у вигляді отримання відповідної 
«квитанції про отримання»? 

В4 У звязку з ситуацією в країні та впровадженими карнтинними заходами тендерним 
комітетом були внесені зміни до вищезазначених фінансових вимог, які викладені  в 
Доповненні до тендерної документації №1, що додається.  

 
П5 Українські учасники тендеру також повинні додати заповнену форму 1ДФ за останній 

квартал перед датою подання тендеру разом із квитанцією відповідного податкового 
органу; а також форму Декларації про податок на прибуток за кожний рік, вказаний вище, 
підтверджену «МОКРОЮ» печаткою відповідного податкового органу. 
 
Мокрі печатки податкава в останні часи не підтверджує. Підтвердженням є відповідна 
квитанція з податкового органу. 



Чи достатньо буде підтвердження відмітки податкової  у вигляді отримання відповідної 
«квитанції про отримання»?  
 

В5 У звязку з ситуацією в країні та впровадженими карнтинними заходами тендерним 
комітетом були внесені зміни до вищезазначених фінансових вимог, які викладені  в 
Доповненні до тендерної документації №1, що додається. 

 
П6 У тендерній документації передбачені вимоги до учасників "Середньорічний-дохід 

...."   для лоту 1, 2, 3. А у випадку коли Учасник тендеру приймає участь у більш ніж 1-
му лоті необхідно надати середньо-річний оборот коштів. Наше підприємство має намір 
взяут участь у трьох лотах.   У такому випадку  необхідно підтвердити  дохід чи оборот 
зазначених сум ? 

В6 Розділом В «Критерії кваліфікаційного відбору», пункт  (с) підпунтк i) визначено, що 
середній щорічний дохід за останні 3-и роки перевищував: 
- для Лоту DNPU-L1.1: євро 800 000 в еквіваленті; 
- для Лоту DNPU-L1.2: євро 700 000 в еквіваленті: 
- для Лоту DNPU-L1.3: євро 5 000 000 в еквіваленті.  
У випадку, якщо учасник тендеру приймає участь у більш ніж одному лоті, середній річний 
оборот за останні 3 (три) роки повинен перевищувати загальну суму, встановлену для 
відповідних лотів.  
В даному контексті під оборотом мається на увазі дохід.  Пояснення до розрахунку 
середньо-річного доходу надано  в Доповненні до Тендерної документації №1.  
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