
Тендерне забезпечення пропозиції зі сторони Замовника 12.03

ПРИМІТКА 1
Тендерне забезпечення 
встановлюється 
- для робіт 0 – 0,5 % від 
суми закупівлі
- для товарів та послуг  
0 – 3 % від суми закупівлі

ПРИМІТКА 2 
У лотовій закупілі тендерне забезпечення встановлюється в 
ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРАХ 
- для робіт 0 – 0,5 % від суми закупівлі
- для товарів та послуг  0 – 3 % від суми закупівлі
Тендерне забезпечення встановлюється в ЛОТОВІ  
- для робіт 0 – 0,5 % від суми закупівлі НА ЛОТ
- для товарів та послуг  0 – 3 % від суми закупівлі НА ЛОТ

ПРИМІТКА 3
У тендерній документації Замовник 
обов язково вказує таку інформацію:
- вид тендерного забезпечення 
- розмір тендерного забезпечення 
- строк дії тендерного забезпечення
- випадки повернення /не повернення 
тендерного забезпечення

ПРИМІТКА 4
Випадки неповернення ТЗ:
1) відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але 
до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються чинними;
2) непідписання учасником, який став переможцем процедури торгів, договору про 
закупівлю;
3) ненадання переможцем у строк, визначений в абзаці другому частини третьої 
статті 17 цього Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, 
передбачених статтею 17 цього Закону;
4) ненадання переможцем процедури торгів забезпечення виконання договору про 
закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір, якщо надання 
такого забезпечення передбачено тендерною документацією.

Створення ТЗ на майданчику

Закупівлі Основні параметри
«Вид забезпечення 

тендерних пропозиції»
Обрати 

Електронна гарантія
Розмір тендерного забезпечення 

вираховуємо від суми ціни закупівлі чи лота

Забезпечення виконання договору зі сторони Замовника

ПРИМІТКА 1
Забезпечення виконання  договору 
встановлюється 0 – 5 %  від суми, на 
яку заключений договір.

ПРИМІТКА 2
Про те що потрібно надати забезпечення 
виконання договору Замовник встановлює 
в тендерній документації ( ст. 22 ч.2 п.15 
Закону «Про публічні закупівлі»).

ПРИМІТКА 5
Замовник повертає забезпечення виконання 
умов договору про закупівлю:
1) після виконання учасником-переможцем 
договору
2) у разі визнання судом результатів процедури 
закупівлі або договору про закупівлю недійсними
3) у випадках, передбачених статтею 37 цього 
Закону  ( указані причини коли договір нікчемний)
4) згідно з умовами, зазначеними в договорі

ПРИМІТКА 4
Забезпечення виконання договору 
повертається не пізніше ніж 5 
банківських днів з дня настання 
зазначених обставин

ПРИМІТКА 6
Кошти, що надійшли як забезпечення 
виконання договору (у разі якщо вони не 
повертаються), підлягають перерахуванню 
до відповідного бюджету, а у разі здійснення 
закупівлі юридичними особами (їхніх 
об єднаннями) не за бюджетні кошти - 
перераховуються на рахунок таких 
юридичних осіб (їхніх об єднань) (стаття 26 
Закону про публічні закупівлі).

ПРИМІТКА 3
Строк дії забезпечення виконання 
договору про закупівлю спливає в 
момент закінчення строку дії 
укладеного контракту.
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