
Оголошення про проведення відкритих торгів 

1. Замовник: 

1.1. Найменування: Державна установа "Інститут енциклопедичних 
досліджень Національної академії наук України". 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 33405280. 

1.3. Місцезнаходження: місто Київ, Шевченківський район, вулиця 
Терещенківська, будинок 3, поштовий індекс 01004. 

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35211027012909, ДКСУ м. Київ, 
МФО 820172. 

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з 
учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та 
телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Муха 
Владислав Сергійович, в.о. заступника директора з загальних питань, 
Шушківський Анатолій Іванович, науковий співробітник, 01004,             
м. Київ, вул. Терещенківська, 3, к. 47, т. (044) 234-40-48, ф. (044) 234-19-34,          
e-mail: esu@esu.com.ua. 

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 
закупівлі: 1 500 000,00 (один мільйон п’ятсот тисяч) гривень без ПДВ. 

3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується 
інформація про закупівлю: www.encycklopedia.kiev.ua. 

4. Інформація про предмет закупівлі: 

4.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 016-2010: 18.12.1 (Послуги 
щодо друкування, інші), ДК 021:2015: 79800000-2 (Друкарські та супутні послуги). 
Виготовлення тиражу ХVІ і ХVІІ томів "Енциклопедії Сучасної України" 
накладом 20 000 примірників (по 10 000 примірників кожного тому). 

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 
20 000 примірників. 

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: місто 
Київ, Шевченківський район, вулиця Терещенківська, будинок 3. 

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  

 ХVІ том "Енциклопедії Сучасної України" – 30.11.2016 р. 
 ХVІІ том "Енциклопедії Сучасної України" – 09.12.2016 р. 

5 Місце отримання документації конкурсних торгів: місто Київ, 
Шевченківський район, вулиця Терещенківська, будинок 3, кімната 47, 
поштовий індекс 01004. 



6 Забезпечення пропозиції конкурсних торгів: не вимагається. 

6.1. Розмір. 

6.2. Вид. 

6.3. Умови надання. 

7. Подання пропозицій конкурсних торгів:  

7.1. Місце: місто Київ, Шевченківський район, вулиця Терещенківська, 
будинок 3, кімната 47, поштовий індекс 01004. 

7.2. Строк: 05 липня 2016 року, 12-00.  

8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів: 

8.1. Місце: місто Київ, Шевченківський район, вулиця Терещенківська, 
будинок 3, кімната 53, поштовий індекс 01004. 

8.2. Дата: 05 липня 2016 року. 

8.3. Час: 15-00. 

9. Інформація про рамкову угоду. 

9.1. Строк, на який укладається рамкова угода. 

9.2. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду 

10. Додаткова інформація: 



НАЦІОНАЛЬНА   АКАДЕМІЯ  
НАУК   УКРАЇНИ  

ІНСТИТУТ  
ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИХ  

ДОСЛІДЖЕНЬ   

NATIONAL  ACADEMY  OF 
SCIENCES  OF  UKRAINE 

INSTITUTE  OF  
ENCYCLOPAEDIC 

RESEARCH 

вул. Терещенківська,  3, поверх 4, м. Київ-4, 01601, Україна 
тел. 2341934, 2343132, 2344048, 2349035 
тел./факс 2341934, 2345071 e-mail: esu@esu.com.ua 
www.encyclopedia.kiev.ua, www.ied.gov.ua 

                 Tereshchenkivska str., 3, floor 4, Kyiv-4, 01601, Ukraine
     tel. (044) 2341934, 2343132, 2344048, 2349035
tel./fax 2341934, 2345071 e-mail: esu@esu.com.ua

www.encyclopedia.kiev.ua, www.ied.gov.ua
 

 
 
 

Документація конкурсних торгів 
 

I. Загальні положення 
1 2 

1. Терміни, які вживаються в 
документації конкурсних 
торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання 
вимог Закону України “Про здійснення державних 
закупівель”. Терміни, які використовуються в цій 
документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, 
визначених цим Законом. 

2. Інформація про замовника 
торгів 

 

повне найменування  Державна установа “Інститут енциклопедичних 
досліджень Національної академії наук України”. 

місцезнаходження  місто Київ, вулиця Терещенківська, будинок 3, поштовий 
індекс 01004. 

посадові особи замовника, 
уповноважені здійснювати 
зв’язок з учасниками  

Муха Владислав Сергійович, в.о. заступника директора із 
загальних питань, 
Шушківський Анатолій Іванович, науковий співробітник, 
01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 3, к. 47, 
т. (044) 234-40-48, ф. (044) 234-19-34, 
e-mail: esu@esu.com.ua. 

3. Інформація про предмет 
закупівлі 

 

найменування предмета 
закупівлі  

Послуги щодо друкування, інші; 
код за ДК 016-2010: 18.12.1. 
Друкарські та супутні послуги; 
код за  ДК 021:2015: 79800000-2 
Виготовлення тиражу ХVІ та ХVІІ томів "Енциклопедії 
Сучасної України" накладом 20 000 примірників (10 000 
примірників кожний). 

вид предмета закупівлі  Послуги щодо друкування. 
місце, кількість, обсяг поставки 
товарів (надання послуг, 
виконання робіт)  

місто Київ, вулиця Терещенківська, будинок 3; 
20 000 примірників. 

строк поставки товарів 
(надання послуг, виконання 
робіт)  

ХVІ том "Енциклопедії Сучасної України" – 30.11.2016 р. 
ХVІІ том "Енциклопедії Сучасної України" – 09.12.2016 р. 

4. Процедура закупівлі Відкриті торги. 
5. Недискримінація учасників Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі 

закупівлі на рівних умовах. 



 2
6. Інформація про валюту 
(валюти), у якій (яких) 
повинна бути розрахована і 
зазначена ціна пропозиції 
конкурсних торгів 

Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна 
валюта (гривня). 

7. Інформація про мову 
(мови), якою (якими) повинні 
бути складені пропозиції 
конкурсних торгів 

Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що 
готуються замовником, викладаються українською мовою. 
Пропозиції конкурсних торгів складаються українською 
мовою. 

II. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів 
1. Процедура надання 
роз’яснень щодо документації 
конкурсних торгів 

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, 
має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку 
подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до 
замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних 
торгів. Роз’яснення на звернення надається протягом трьох 
днів з дня його отримання і оприлюднюється на веб-порталі 
Уповноваженого органу відповідно до ст. 10 Закону України 
“Про здійснення державних закупівель”. 
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами 
звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, 
продовживши строк подання та розкриття пропозицій 
конкурсних торгів не менше ніж на сім робочих днів з дня 
оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого 
органу, та повідомити письмово протягом одного робочого 
дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін 
усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. 
У разі несвоєчасного подання роз’яснень щодо змісту 
документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення 
до неї змін строк подання та розкриття пропозицій 
конкурсних торгів продовжується не менш як на сім днів, 
про що повідомляється всім особам, яким було видано 
документацію конкурсних торгів. 
Зазначена інформація оприлюднюється відповідно до 
статті 10 Закону України “Про здійснення державних 
закупівель”. 
Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно 
змісту та викладення вимог документації конкурсних торгів 
з боку осіб, які отримали документацію конкурсних торгів, 
означатиме, що зазначені особи повністю усвідомлюють 
зміст цієї документації конкурсних торгів та вимоги, 
викладені замовником. 

2. Порядок проведення зборів 
з метою роз’яснення запитів 
щодо документації 
конкурсних торгів 

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких 
звернень щодо документації конкурсних торгів замовник 
забезпечує ведення протоколу таких зборів з викладенням у 
ньому всіх роз’яснень щодо звернень і оприлюднює його 
відповідно до статті 10 Закону України “Про здійснення 
державних закупівель”. 
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III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

1. Оформлення пропозиції 
конкурсних торгів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 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) 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі 
за підписом уповноваженої посадової особи учасника, 
прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у 
запечатаному конверті. 
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну 
пропозицію конкурсних торгів. 
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника 
процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити 
підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури 
закупівлі, а також відбитки печатки*. 
Повноваження щодо підпису документів пропозиції 
конкурсних торгів учасника процедури закупівлі 
підтверджується випискою з протоколу засновників, 
наказом про призначення, довіреністю, дорученням або 
іншим документом, що підтверджує повноваження 
посадової особи учасника на підписання договору.  
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 відкритих торгів; 
повне найменування учасника процедури закупівлі, його 
місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, 
номери контактних телефонів; 
маркування: “Не відкривати до 15-00 05 липня 2016 р.”  

2. Зміст пропозиції 
конкурсних торгів учасника 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником 
процедури закупівлі, повинна складатися з: 
- пропозиції у довільній формі на фірмовому бланку; 
- документа, що підтверджує повноваження посадової 
особи або представника учасника процедури закупівлі щодо 
підпису документів пропозиції конкурсних торгів; 
- інформації про відповідність пропозиції необхідним 
технічним, якісним та кількісним характеристикам 
предмета закупівлі (п. 7, розділ ІІІ цієї документації); 
- документально підтвердженої інформації про 
відповідність пропозиції кваліфікаційним критеріям (п. 6, 
розділ ІІІ цієї документації). 

3. Забезпечення пропозиції 
конкурсних торгів  

Не вимагається. 

4. Умови повернення чи 
неповернення забезпечення 
пропозиції конкурсних торгів  

 

5. Строк, протягом якого 
пропозиції конкурсних торгів 
є дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними 
протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних 
торгів. 
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6. Кваліфікаційні критерії до 
учасників  

1. Учасники повинні надати оригінали або нотаріально 
засвідчені копії таких документів: 
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців; 
- відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та 
організацій України у вигляді розширених даних; 
- свідоцтво про внесення до державного реєстру видавців, 
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції (вид 
діяльності у видавничій справі – виготівники видавничої 
продукції); 
- установчий документ (статут тощо); 
- довідка про взяття на облік платника податків (форма 
№ 4-ОПП, за наявності); 
- витяг (довідка) з Держреєстру про те, що учасника не 
визнано у встановленому законом порядку банкрутом та 
щодо нього не відкрито ліквідаційної процедури упродовж 30 
календарних днів до закінчення подання пропозиції. 
2. Фінансова звітність на останню звітну дату з відміткою 
контролюючого органу і завірена печаткою учасника (за 
наявності). 
3. Оригінал довідки, дійсної на момент розкриття 
пропозиції, про відсутність заборгованості з податків, 
зборів, що контролюються органами державної фіскальної 
служби. 
4. Оригінал довідки учасника, складеної в довільній формі, яка 
містить відбитку печатки учасника (за наявності) та 
інформацію про таке: 
- учасника не було притягнуто згідно із законом до 
відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель 
корупційного правопорушення; 
- фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за 
злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи 
інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з 
якої не знято або не погашено у встановленому законом 
порядку; 
- службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено 
учасником представляти його інтереси під час проведення 
процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, пов'язаний 
з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений 
з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не 
погашено у встановленому законом порядку;  
- учасник протягом останніх трьох років не притягувався до 
відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 
частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону 
України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді 
вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються 
спотворення результатів торгів (тендерів). 
5. Учасники повинні надати інформацію про наявне 
виробниче обладнання та матеріально-технічну базу для 
здійснення всього циклу робіт підвищеної складності, 
включаючи високоякісний кольоровий друк, друк 
картографічних матеріалів, тиражування, виконання всіх 
палітурних робіт (відповідно до технічних вимог видання): 
вказати тип, модифікацію, час експлуатації та 
характеристики устаткування. 
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У разі залучення субпідрядників учасники повинні надати 
інформацію про найменування та місцезнаходження 
кожного суб’єкта господарювання, якого вони планують 
залучити як субпідрядника для виконання не менше 20 % від 
вартості договору про закупівлю. 
6. Учасники повинні надати інформацію про наявність 
працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні 
знання та досвід. 
7. Учасники повинні надати відгуки від попередніх замовників 
для підтвердження досвіду виконання аналогічних замовлень 
(не більше трьох). 
8. Учасники повинні надати зразки продукції підприємства, 
що відповідають параметрам «Енциклопедії сучасної 
України (по закінченні конкурсних торгів зразки будуть 
повернені учасникам) для підтвердження досвіду виконання 
аналогічних замовлень (не менше двох). 

7. Інформація про необхідні 
технічні, якісні та кількісні 
характеристики предмета 
закупівлі  

Енциклопедія Сучасної України. Томи ХVІ і ХVІІ; 
формат видання 60х901/8; 
обсяг ХVІ тому 89 умов. друк. арк. (712 стор.); 
обсяг ХVІІ тому 89 умов. друк. арк. (712 стор.); 
папір на текст крейдяний 70 г/м2; 
папір на форзац 160 г/м2; 
палітурний картон 2 мм; 
обкладинка (папір глянцевий 200 г/м2, з матовою ламінацією, 
друк 4+0);  
тиснення (фольга) логотипу (розмір 60*140 мм, срібний 
колір) на лицьовому боці палітурки, корінці (розмір 30*43 мм, 
30*43 мм і 20*15 мм, срібний колір); 
спосіб друку офсетний; 
чорно-білий 1+1 із кольоровими блоками (32 сторінки) 4+4; 
повна відповідність попереднім томам. 

8. Опис окремої частини 
(частин) предмета закупівлі 
(лота), щодо якої можуть бути 
подані пропозиції конкурсних 
торгів  

 

9. Внесення змін або 
відкликання пропозиції 
конкурсних торгів 
учасником  

Учасник має право внести зміни або відкликати свою 
пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її 
подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції 
конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані 
замовником до закінчення строку подання пропозицій 
конкурсних торгів. 

 
 

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 
1. Спосіб, місце та кінцевий 
строк подання пропозицій 
конкурсних торгів:   

 

спосіб подання пропозицій 
конкурсних торгів  

Особисто або поштою 

місце подання пропозицій 
конкурсних торгів  

місто Київ, вулиця Терещенківська, будинок 3, кімната 
47, поштовий індекс 01004. 
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кінцевий строк подання 
пропозицій конкурсних торгів 
(дата, час)  

05 липня 2016 р., 12-00  
Пропозиції конкурсних торгів, 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 
пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. 

2. Місце, дата та час 
розкриття пропозицій 
конкурсних торгів 

 

місце розкриття пропозицій 
конкурсних торгів  

місто Київ, вулиця Терещенківська, будинок 3, поштовий 
індекс 01004, кімната 53. 

дата та час розкриття 
пропозицій конкурсних торгів  

05 липня 2016 р., 15-00 
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних 
торгів замовником допускаються всі учасники або їх 
уповноважені представники. Відсутність учасника або його 
уповноваженого представника під час процедури розкриття 
пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в 
розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції 
конкурсних торгів. 
Повноваження представника учасника підтверджується 
випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, 
довіреністю, дорученням або іншим документом, що 
підтверджує повноваження посадової особи учасника на 
участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. 
Для підтвердження особи такий представник повинен 
надати паспорт. 
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів 
перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних 
документів, передбачених документацією конкурсних торгів, 
а також оголошуються найменування та місцезнаходження 
кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних 
торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу 
розкриття пропозицій конкурсних торгів. 
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів 
складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів 
за формою, затвердженою Міністерством економічного 
розвитку і торгівлі України. 
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів 
підписується членами комітету з конкурсних торгів та 
учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття 
пропозицій конкурсних торгів. 
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та 
печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій 
конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його 
запит протягом одного робочого дня з дня отримання 
такого запиту. 
Під час проведення процедури розкриття пропозицій 
конкурсних торгів мають право бути присутніми 
представники засобів масової інформації та уповноважені 
представники громадських об’єднань і відповідно до п. 4 ст. 
9 Закону України “Про здійснення державних закупівель” 
мають право на фіксацію технічними засобами. 
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів 
оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону України 
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“Про здійснення державних закупівель”. 

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 
1. Перелік критеріїв та 
методика оцінки пропозиції 
конкурсних торгів із 
зазначенням питомої ваги 
критерію 

Єдиним критерієм оцінки пропозиції є ціна. 
Замовник має право звернутися до учасників за 
роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з 
метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. 
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які 
переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої 
пропозиції конкурсних торгів. 

2. Виправлення 
арифметичних помилок  

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, 
допущених у результаті арифметичних дій, виявлених у 
поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її 
оцінки, у такому порядку: якщо між сумами, записаними 
літерами, та цифрами є розходження, сума літерами – 
визначальна; при розходженні між ціною за одиницю та 
сумою, одержаною шляхом множення ціни за одиницю, на 
кількість, ціна за одиницю є визначальною. 
Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних 
помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється. 

3. Інша інформація  Учаснику не відшкодовуються витрати, пов’язані з 
підготовкою та поданням пропозиції (у т. ч. у разі 
скасування конкурсних торгів чи визнання їх такими, що не 
відбулися). 

4. Відхилення пропозицій 
конкурсних торгів  

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, 
якщо: 
1) учасник: 
не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим 
статтею 16 Закону України “Про здійснення державних 
закупівель” та зазначених у п. 6 розділу ІІІ цієї документації; 
не погоджується з виправленням виявленої замовником 
арифметичної помилки у порядку, передбаченому п. 2 розділу 
V цієї документації; 
2) наявні підстави, зазначені у пункті 1  статті 17 та 
частині сьомій статті 28 Закону України “Про здійснення 
державних закупівель”; 
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам 
документації конкурсних торгів. 
2. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику, 
якщо наявні підстави, зазначені в пункті 2 статті 17 Закону 
України “Про здійснення державних закупівель”. 
3. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із 
зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція 
якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати 
прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно 
до статті 10 Закону України “Про здійснення державних 
закупівель”.  
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5. Відміна замовником торгів 
чи визнання їх такими, що не 
відбулися  

Замовник відміняє торги у разі: 
відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт і 
послуг; 
неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені 
порушення законодавства з питань державних закупівель; 
виявлення факту змови учасників; 
порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення 
процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати 
процедури закупівлі, передбаченого цим Законом; 
подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних 
торгів; 
відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим 
Законом; 
якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох 
учасників. 
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися 
у разі, якщо: 
ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів 
перевищує суму, передбачену замовником на фінансування 
закупівлі; 
здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок 
непереборної сили; 
скорочення видатків на здійснення закупівлі. 
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що 
не відбулися, надсилається замовником  усім учасникам 
протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником 
відповідного. 

VI. Укладання договору про закупівлю 
1. Терміни укладання 
договору 

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію 
конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною 
за результатами оцінки. 
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, 
пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не 
пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно 
до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої 
пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати 
оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу 
повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. 

2. Істотні умови, які 
обов’язково включаються до 
договору про закупівлю  

Предмет договору: 18.12.1 (Послуги щодо друкування, інші) 
Виготовлення тиражу ХVІ і ХVІІ томів «Енциклопедії 
Сучасної України» накладом 20000 примірників (по 10 000 
примірників кожного тому), формат видання 60х901/8; обсяг 
ХVІ тому 89 умов. друк. арк. (712 стор.); обсяг ХVІІ тому 89 
умов. друк. арк. (712 стор.);  папір крейдяний 70 г/м2 (див. 
Додаток 1); папір на форзац 160 г/м2; палітурний картон 2 
мм; обкладинка (папір глянцевий 200 г/м2, з матовою 
ламінацією, друк 4+0, тиснення (фольга) логотипу (розмір 
60*140 мм, срібний колір) на лицьовому блоці палітурки, 
корінці (розмір 30*43, 30*43 і 20*15 мм, срібний колір); 
спосіб друку офсетний; друк чорно-білий 1+1 із кольоровими 
блоками (по 32 сторінки) 4+4.  
Кількість товарів робіт і послуг та вимоги щодо їх 
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якості: наклад 20 000 примірників.  
Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від 
реального фінансування видатків. 
Порядок здійснення оплати: оплата здійснюється 
Замовником шляхом перерахування коштів на банківський 
рахунок Виконавця, після підписання Сторонами акту 
приймання-передачі виконаних робіт, за умови наявності на 
рахунках Замовника коштів за відповідними кодами 
економічної класифікації з відстрочкою платежу до 10 
банківських днів (ч. 7 ст. 49 БКУ). 
Передоплата здійснюється в розмірі вартості матеріалів 
відповідно до пп. 3 п. 1 Постанови КМУ «Про здійснення 
попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що 
закуповуються за бюджетні кошти» від 23.04.2014 р. №117. 
Ціна договору: відповідно до пропозиції конкурсних торгів. 
Термін та місце поставки товарів, надання послуг, 
виконання робіт:  
ХVІ том "Енциклопедії Сучасної України" – 30.11.2016 р. 
ХVІІ том "Енциклопедії Сучасної України" – 09.12.2016 р. 
м. Київ, вул. Терещенківська, 3, 01004.  
Строк дії договору: до 31.12.2016 р. 
Права та обов’язки сторін:  
Виконавець зобов’язаний: 
1. Забезпечити зберігання інформації та ілюстрацій 
Замовника, а також не використовувати їх з іншою метою 
та не передавати іншим особам. 
2. Забезпечити якість видання згідно з технічними 
стандартами і поліграфічними нормами. 
3. Повідомити Замовника про виконання замовлення. 
Виконавець має право: 
1. На відшкодування збитків у разі порушення Замовником 
умов Договору. 
Замовник зобов’язаний: 
1. Здійснювати повний розрахунок відповідно до ціни та у 
строки, встановлені Договором. 
2. Нести відповідальність за відповідність замовлення 
державним стандартам та технічним умовам. 
Замовник має право: 
1. Перевіряти стан і якість виготовлення замовлення, не 
втручаючись при цьому в господарську діяльність Виконавця.
2. Здійснити приймання готової продукції за кількістю та 
якістю. 
3. На відшкодування збитків у разі порушення Виконавцем 
умов договору. 
Відповідальність сторін: 
1. Виконавець не несе відповідальності за внутрішній зміст 
видання. 
2. У разі порушення терміну виконання робіт, встановленого 
Договором, чи передачі продукції Виконавець сплачує на користь 
Замовника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що 
діяла на період, за який нарахована пеня, від вартості несвоєчасно 
виготовленої або переданої продукції за кожен день 
прострочення. 
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3. Дії замовника при відмові 
переможця торгів підписати 
договір про закупівлю 

У разі письмової відмови переможця торгів підписати 
договір про закупівлю відповідно до вимог документації 
конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з 
вини учасника у строк, визначений Законом України “Про 
здійснення державних закупівель”, замовник визначає 
найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з 
тих, строк дії яких ще не минув. 
 

4. Забезпечення виконання 
договору про закупівлю  

Не вимагається. 

 

 

 

В. о. заступника 
директора із загальних питань, 
голова комітету з конкурсних торгів        В.С. Муха  
 

 


