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№ I Загальні положення 

1 2 3 

1 Терміни, які вживаються в 

тендерній документації 

Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог 

Закону України № 922-VIII від 25.12.2016 року «Про публічні 

закупівлі» (далі за текстом - Закон). Терміни, які 

використовуються в цій документації, вживаються у значеннях, 

визначених Законом. 

2 Інформація про замовника 

торгів 

 

2.1 повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю «______________» 

2.2 місце знаходження _________________________________ 

2.3 посадова особа замовника, 

уповноважена здійснювати 

зв'язок з учасниками 

______________ПІБ, серетар-друкарка, Адреса _________, тел. 

________, електронна пошта ______@_____ 

______________ПІБ,, голова тендерного комітету, Адреса 

_________, тел. ________, електронна пошта ______@_____ 

3 Процедура закупівлі Відкриті торги 

4 Інформація про предмет 

закупівлі 

 

4.1 назва предмета закупівлі Насіння соняшника гібриди: СИ «КАДИКС»; Естрада 

«круизёр»   (Сільськогосподарські культури, продукція 

товарного садівництва та рослинництва) ДК 021:2015 

03110000-5  

4.2 опис окремої частини 

(частин) предмета закупівлі 

(лота), щодо якої можуть 

бути подані тендерні 

пропозиції  

Закупівля здійснюється щодо предмету закупівлі в 

цілому. 

 

 

4.3 місце, кількість, обсяг 

поставки товарів (надання 

послуг, виконання робіт) 

Місця, кількість, обсяг поставки товару зазначені у додатку 3 

до Документації. 

 

4.4 строк поставки товарів 

(надання послуг, виконання 

робіт) 

Строк поставки товару зазначені у додатку 3 до Документації. 

 

5 Недискримінація учасників Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та 

організаційно-правових форм беруть участь у процедурах 

закупівель на рівних умовах. 

6 Інформація про валюту, у 

якій повинно бути 

розраховано та зазначено 

ціну тендерної пропозиції 

Валютою тендерної пропозиції є гривня; 

  

7 

Інформація  про  мову 

(мови),  якою  (якими) 

повинно  бути  складено 

тендерні пропозиції 

7.1. Під час проведення процедур закупівель усі документи, що 

готуються замовником, викладаються українською мовою. 

7.2. Тендерна пропозиція повинна бути складена учасником 

українською мовою, а документи, які видані іншим установам, 

можуть бути надані учасником у складі тендерної пропозиції 

українською або російською мовами. 

 

 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2289-17

