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08 червня 2018
Комісія з оцінки та порівняння тендерних пропозицій Представництва МОМ в Україні публікує
даний інформаційний бюлетень № 3009-01 з наданням роз‘яснень згідно запитів:
1.

Яку саме гарантію необхідно подати учасникам тендеру у складі тендерних пропозицій,
враховуючи, що у Розділі VI наведено три різні форми? Яка сума повинна покриватись
гарантією?
Офіційна відповідь МОМ:
Згідно з Запитом пропозицій, учасники тендеру подають, як частину своєї пропозиції,
банківську гарантію тендерного забезпечення (Розділ VI (B) еквівалентну 2% загальної
вартості пропозиції та видану визнаною банківською установою. Банківська гарантія
тендерного забезпечення повинна бути дійсною щонайменше шістдесят (60) календарних
днів від дати очікуваного відкриття пропозицій.
Гарантія тендерного забезпечення вимагається МОМ з метою захисту від ризиків порушень зі
сторони учасників тендеру, які можуть призвести до стягнення гарантії тендерного
забезпечення.
Гарантія тендерного забезпечення повинна бути виражена у євро або у гривні, видана
визнаною банківською установою у формі банківської гарантії, що може бути стягнута за
вимогою. Гарантія тендерного забезпечення, виражена у гривні, повинна становити
еквівалент 2% загальної вартості пропозиції, використовуючи операціний обмінний курс
валют ООН.
Будь-яка пропозиція, надана без тендерного забезпечення, буде розглядатись МОМ як така,
що не відповідає основним вимогам.
Гарантії тендерного забезпечення учасників тендеру, які не здобудуть перемогу, будуть
вивільнені та повернені учасникам якомога швидше, але не пізніше тридцяти (30)
календарних днів з моменту завершення терміну дії гарантії.
Гарантія тендерного забезпечення переможця тендеру буде вивільнена після успішного
підписання ним договору та надання гарантії авансового платежу / гарантії виконання
договору згідно формату, наведеного у Розділі VI (А, С).
З метою відображення цих детальних вимог МОМ, відповідні зміни були внесені до
Інструкції для учасників тендеру (див. п.8.9 – 8.10 Інструкції).

2.

Яким документом учасникам тендеру слід підтвердити виконання податкових
зобов‘язань за останній операційний рік?
Офіційна відповідь МОМ:
Підтвердженням виконання податкових зобов’язань за останній операційний рік може
слугувати податкова декларація за останній операційний рік та довідка про відсутність боргу
зі сплати податків, видана офіційними державними податковими органами.
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Цим Інформаційним бюлетнем, Комісія з оцінки та порівняння пропозицій Представництва МОМ
в Україні також інформує потенційних учасників про внесення змін до Інструкції для учасників
тендеру щодо вимог надання гарантії тендерного забезпечення. Оновлена тендерна
документація опублікована на сайті.
Учасникам тендеру слід використовувати оновлену Тендерну документацію під час підготовки
своїх пропозицій.
Комісія з оцінки та порівняння пропозицій
Представництва МОМ в Україні
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