
Додаток 1
до Інструкції для претендентів

на участь в конкурсі
з передачі в концесію

цілісного  майнового
комплексу  -   системи
водопостачання  (комунікацій
та  споруд)  с.  Пересадівка
Вітовського  району
Миколаївської  області,  що
знаходиться  на  балансі
Воскресенської селищної ради

Порядок проведення конкурсу

з передачі в концесію цілісного майнового комплексу  - системи
водопостачання  (комунікацій та споруд) с. Пересадівка Вітовського

району Миколаївської області, що знаходиться на балансі
Воскресенської селищної ради

 
1. Протягом   п’ятнадцяти  днів після  закінчення  встановленого  строку
реєстрації учасників конкурсу конкурсна комісія проводить конкурс.
2. Учасники мають право зняти свої конкурсні пропозиції з розгляду на будь-
якому етапі, про що повідомляють конкурсну комісію в письмовому вигляді.
3. Конкурс проводиться в один етап.
4. Конкурс проводиться у три стадії:
– перша стадія – розкриття конкурсних пропозицій;

– друга стадія – експертиза конкурсних пропозицій;

–  третя  стадія  –  оцінка  конкурсних  пропозицій  та  визначення  переможця
конкурсу.

5. Розкриття конкурсних пропозицій проводиться протягом 1 (один) робочий
ден після закінчення встановленого строку подання конкурсних пропозицій
на  засіданні  конкурсної  комісії  у  присутності  учасників  конкурсу.  На  цій
стадії проведення конкурсу встановлюється наявність необхідних документів
у конкурсних пропозиціях. Неявка учасників(а) конкурсу не є перешкодою
для проведення засідання комісії.
6. Протягом  5 календарних  днів  після  розкриття  конкурсних  пропозицій
конкурсна  комісія  здійснює  експертизу  відомостей,  які  містяться  в
конкурсних  пропозиціях.  На  цій  стадії  проведення  конкурсу  проводиться
перевірка відомостей, які містяться в конкурсних пропозиціях на предмет їх
достовірності, визначається відповідність поданих учасниками
документів умовам конкурсу.



При  визначенні  відповідності  документів  умовам  конкурсу  увага
приділяється:

–         правильності  оформлення  документів  конкурсної  пропозиції
відповідно до встановлених концесієдавцем вимог;

–         відповідності конкурсної пропозиції учасника вимогам концесієдавця;

–         правильності розрахунків, відсутності арифметичних помилок.

7. В окремих випадках, якщо виникають сумніви щодо достовірності наданих
відомостей,  конкурсна  комісія  має  право  вимагати  від  учасника  інші
документи і відомості, потрібні для з’ясування його особи, суті діяльності,
фінансового  стану,  та  організовує  отримання  додаткових  відомостей  від
відповідних органів виконавчої влади за належністю.
8. У  випадку  навмисного  подання  учасником  неправдивої  інформації  про
себе, подання їм неповної або неточної інформації, або ненадання учасником
конкурсу  необхідних  документів  або  відомостей,  які  вимагає  конкурсна
комісія,  конкурсна  комісія  робить  негативний  висновок  за  конкурсною
пропозицією такого учасника й приймає рішення про відхилення конкурсної
пропозиції.
9. Після  проведення  конкурсною  комісією  експертизи  відомостей,  які
містяться в конкурсних пропозиціях, конкурсна комісія на своєму засіданні
розглядає  подані  учасниками  конкурсу  конкурсні  пропозиції  разом  із
заявками на участь в конкурсі та доданими до них документами. На цій стадії
проведення конкурсу проводиться оцінка конкурсних пропозицій
та визначення переможця конкурсу.

10. Конкурсна  комісія  має  право,  якщо  буде  потреба,  залучати  без  права
голосу інших співробітників концесієдавця, а також сторонніх експертів та
консультантів.
11. Оцінка конкурсних пропозицій проводиться серед тих пропозицій, які не
були відхилені.
12. Конкурсні пропозицій оцінюються за наступними критеріями:

№
з\п

Конкурсні
бали

Критерій Порядок оцінки

1 від 0 до 10 Надійність учасника,
серйозність його 
намірів і
намірів його партнерів
 

Перевагу при оцінці отримує 
пропозиція учасника, який:
– має позитивний досвід 
ефективної діяльності
(підтверджений 
документально) щодо об’єктів у
сфері водопостачання.

2 від 0 до 5 Найбільш вигідна та 
надійна
схема фінансування 
проекту

Критеріями оцінки вигідності 
схеми фінансування
проекту є обсяги та напрямки 
фінансування. 

3 від 0 до 10 Найкращі умови 
використання

Перевагу при оцінці отримує 
учасник, пропозиція якого



об’єкта концесії для 
надання
послуг щодо 
задоволення
громадських потреб
 

щодо поліпшень умов 
експлуатації об’єкта концесії,
впровадження новітніх 
технологій, вдосконалення 
умов
обслуговування споживачів та 
підвищення якості
надання послуг буде 
найкращою та відображає
показники значної економії 
енергоресурсів. 

4 від 0 до 10 Найбільша частка 
власних
коштів, що вкладаються
учасником у 
фінансування
об’єкта концесії
 

Перевагу при оцінці отримує 
пропозиція учасника, який
при фінансуванні об’єкта 
концесії максимально
використовує власні кошти 
та/або кошти його
власників 

5 від 0 до 10 Найкоротші строки
будівництва, 
реконструкції або
модернізації об’єкта 
концесії
 

Перевагу при оцінці отримує 
пропозиція учасника, що
містить найкоротші 
обґрунтовані строки 
проведення
будівництва, реконструкції або 
модернізації об’єкта
концесії з урахуванням плану 
технічного розвитку
об’єкта концесії

 

*Власник –  у  пункті  12  цього порядку:  юридична  або  фізична  особа,  яка
володіє часткою у статутному капіталі учасника конкурсу станом на дату
проведення конкурсу.
13. За кожним з критеріїв, зазначених в таблиці пункту 12, кожен з членів
конкурсної комісії при розгляді конкурсних пропозицій присвоює учасникам
бали  (у  межах значень,  визначених  у  стовбці  2  таблиці  пункту  12).  Бали
визначаються кожним членом конкурсної комісії за власним переконанням.
14. Бал за кожним з критеріїв, зазначених в таблиці пункту 12, визначається
як  середнє  арифметичне  шляхом  поділу  загальної  суми  балів,  визначених
присутніми  на  засіданні  членами  конкурсної  комісії  за  відповідним
критерієм, на кількість присутніх на засіданні членів конкурсної комісії  та
округляється до другого знаку після коми.
15. Підсумкова  оцінка  кожної  окремої  конкурсної  пропозиції  визначається
шляхом складання всіх балів, підрахованих відповідно до пункту 14, за всіма
критеріями, визначеними в пункті 12.
16.  За  результатами  розгляду  конкурсних  пропозицій  конкурсна  комісія
визначає  переможця  конкурсу  –  учасника,  який  запропонував  найкращі



умови  здійснення  концесії  відповідно  до  умов  конкурсу  (конкурсна
пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів).
17. Результат  концесійного  конкурсу  оформляється  протоколом,  який
підписується всіма членами конкурсної комісії. Конкурсна комісія не пізніше
ніж через три робочі дні з дня підписання надсилає протокол концесієдавцю
для прийняття рішення про переможця концесійного конкурсу.
18. На підставі висновків конкурсної комісії концесієдавець не пізніше ніж
протягом місяця приймає рішення про переможця конкурсу.
19. Конкурсна комісія не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття
концесієдавцем рішення про переможця конкурсу повідомляє переможця та
запрошує останнього на переговори для узгодження остаточної редакції та
укладання концесійного договору.
20. У разі якщо під час проведення конкурсу з’ясується, що після закінчення
встановленого  строку  реєстрації  учасників  конкурсу  зареєстровано  лише
одного  учасника,  концесієдавець  на  підставі  висновку  конкурсної  комісії
може прийняти рішення про визнання цього учасника переможцем конкурсу.
21. Конкурс може бути оголошений таким, що не відбувся, у разі, коли:
–         протягом  строку  прийняття  пропозицій  не  надійшло  жодної
пропозиції;

–         усі подані пропозиції не відповідають умовам конкурсу;

–         усі  подані  пропозиції  оформлені  з  порушенням умов,  визначених у
конкурсній документації,  а  виправлення  можуть  змінити  пропозицію
претендента;

–         вимоги  конкурсної  комісії  щодо  приведення  пропозицій  у
відповідність  з  умовами конкурсної  документації  не  виконані  усіма
претендентами у встановлений строк.

22. Повідомлення,  що  здійснюються  під  час  проведення  конкурсу,
направляються конкурсною комісією у спосіб, визначений у заявці на участь
у конкурсі. Повідомлення, здані на поштові відділення до кінця останнього
дня встановленого в цій документації  строку їх відправлення,  вважаються
відправленими з дотриманням строку.
23. Порядок  обчислення  строків  визначається  відповідно  до  положень
Цивільного кодексу України.
24. Спори,  пов’язані  з  проведенням  конкурсу,  розглядаються  у  судовому
порядку.
25. З  переможцем  конкурсу  після  погодження  всіх  умов  і  схвалення
остаточної  редакції  Воскресенською  селищною  радою укладається
концесійний  договір.  Концесієдавцем  у  договорі  виступає  Воскресенська
селищна рада.
26. Умови концесійного договору, що укладається з переможцем конкурсу,
не  повинні  відрізнятися  від  тих  умов  конкурсу,  які  стали  підставою  для
визнання  його  переможцем.  Якщо  в  періоді  між  затвердженням  умов
конкурсу з передачі в концесію відповідною радою та моментом укладання
концесійного договору ,  відбудуться зміни в законодавстві  України ,  які  є
суттєвими для такого договору ,  то в концесійному договорі повинні бути



враховані такі зміни та узгодженні сторонами в окремому порядку . На стадії
проведення  переговорів  до  проекту  концесійного  договору,  який
затверджений  Воскресенською селищною радою, до договору можуть бути
внесені зміни, які не погіршують стан концесієдавця.
27. Якщо  переможець  концесійного  конкурсу  відмовився  від  підписання
концесійного  договору,  висуває  неприйнятні  для  концесієдавця  умови
підписання  концесійного  договору,  рішення  про  переможця  концесійного
конкурсу анулюється та конкурсна комісія разом з концесієдавцем має право
розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував
найкращі умови здійснення концесії.
28. Заява  на  отримання  такого  дозволу  подається  згідно  з  вимогами
«Положення  про  порядок  подання  заяв  до  Антимонопольного  комітету
України  про  попереднє  отримання  дозволу  на  концентрацію  суб’єктів
господарювання  (Положення  про  концентрацію)»,  затвердженого
розпорядженням Антимонопольного комітету  України від  19  лютого  2002
року № 33-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня
2002 року за № 284/6572 (з наступними змінами та доповненнями).
29. У разі коли переможець конкурсу протягом 50 календарних днів з дня
повідомлення про визначення його переможцем конкурсу не надав документ
про  згоду  органу  Антимонопольного  комітету  на  отримання  концесії,
концесієдавець у тижневий термін після неодержання такої згоди відхиляє
рішення комісії про визначення переможця конкурсу.

 

Секретар селищної  ради                                                                    Т.П. Білозор

 


