
 Додаток № 2

до рішення Воскресенської селищної ради

від «____ » _______20___р. №____

Інструкція
для претендентів на участь в конкурсі з передачі в концесію

цілісного майнового комплексу - системи водопстачання (комунікацій та
споруд) с. Пересадівка Вітовського району Миколаївської області, що

знаходиться на балансі Воскресенської селищної ради  
 

1. Загальні питання.
1.1. Ця  інструкція  (далі  за  текстом  –  «Інструкція  для  претендентів»)
розроблена  у  відповідності  до  Законів  України  «Про  концесії»  від
16.07.1999р.  №  997-ХІV  зі  змінами  та  доповненнями,  «Про  особливості
передачі  в  оренду  чи  концесію  об’єктів  у  сферах  теплопостачання,
водопостачання  та  водовідведення,  що  перебувають  у  комунальній
власності»  від  21.10.2010р.  №  2624-VІ  зі  змінами  та  доповненнями,
«Положення  про  проведення  концесійного  конкурсу  та  укладання
концесійних договорів на об’єкти права державної і комунальної власності,
які  надаються у концесію»,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 12.04.2000р. № 642.
1.2. Інструкція є складовою конкурсної документації з 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  (далі за текстом – «концесійний конкурс»). Інструкція визначає загальні
вимоги до порядку оформлення та подання конкурсних пропозицій.
1.3. Завданням концесійного конкурсу є визначення юридичної чи фізичної
особи, яка забезпечить найкращі умови здійснення концесійної діяльності.
1.4. Взяти участь у концесійному конкурсі може будь-яка юридична особа
або фізична особа – підприємець, фізична особа .
1.5. Концесійний конкурс проводиться конкурсною комісією, створеною за
рішенням Воскресенської селищної ради.
1.6. Конкурсна  комісія  забезпечує  осіб,  що  бажають  взяти  участь  у
концесійному  конкурсі,  на  їх  письмовий  запит,  інформацією  щодо  умов
конкурсу,  вимог  до  оформлення  та  порядку  подання  заявок  на  участь  у
конкурсі та конкурсних пропозицій – видає Інструкцію для претендентів з
Додатками .
1.8. Претендентів,  заявки  яких  на  участь  у  концесійному  конкурсі  були
прийняті,  конкурсна  комісія,  після  сплати  ними  реєстраційного  внеску,
забезпечує конкурсною документацією у повному обсязі – видає Інструкцію
для  претендентів,  порядок  проведення  концесійного  конкурсу,  оцінки
конкурсних пропозицій та укладання концесійного договору (додаток до цієї
Інструкції).



1.8. Конкурс  проводиться  в  один  етап,  за  результатами  якого  конкурсна
комісія  готує  висновки  Воскресенській  селищній  раді для  визначення
переможця.
1.9. Об’єкт  права  комунальної  власності,  наданий  у  концесію,  не  підлягає
приватизації протягом дії концесійного договору.
2. Склад конкурсної документації
2.1. Конкурсна документація включає документи,  необхідні для підготовки
конкурсних пропозицій:
2.1.1. Інструкцію для претендентів на участь в конкурсі з передачі в концесію
системи водопостачання  с.  Пересадівка  Вітовського  району Миколаївської
області (обладнання,  свердловини,  башти),  що  знаходиться  на  балансі
Воскресенської селищної ради  з додатками, а саме:

–  порядок  проведення  концесійного  конкурсу,  оцінки  конкурсних
пропозицій  та  укладання  концесійного  договору  (Додаток   1  до  цієї
Інструкції).

– істотні умови договору концесії. (Додаток 2 до цієї Інструкції).

3. Порядок розроблення, оформлення та подання конкурсних пропозицій
3.1. Претенденти  протягом  дев’яносто  днів з  дня  оголошення  конкурсу
готують  та  подають  конкурсній  комісії  пропозиції  про  виконання  умов
конкурсу (конкурсні пропозиції).
3.2. Претендент може подати тільки одну конкурсну пропозицію.
3.3. Конкурсні  пропозиції,  що  надійшли  до  конкурсної  комісії  після
закінчення встановленого строку, конкурсною комісією не розглядаються.
3.4. Конкурсна  пропозиція  претендента  повинна  включати  запропоновані
претендентом:
– послуги, які здійснюватимуться як концесійні;

– умови отримання земельних ділянок, якщо вона необхідна для здійснення
як концесійні;

– перелік видів діяльності, здійснення яких підлягає ліцензуванню;

–  умови встановлення,  зміни  цін  (тарифів)  на  послуги  з  централізованого
водопостачання;

– умови найму, використання праці працівників – громадян України;

– умови використання вітчизняних сировини, матеріалів;

– умови та обсяги поліпшення об’єкта концесії та порядок їх компенсації;

– умови, розмір і порядок внесення концесійних платежів;

– порядок використання амортизаційних відрахувань;

– умови відновлення об’єкта концесії та його повернення;

– умови страхування концесіонером об’єкта концесії;

–  відомості  про  обсяг,  схеми і  графіки  фінансування  робіт  з  експлуатації
об’єкта концесії,  розрахунки вартості  робіт з  експлуатації  об’єкта концесії



тощо,  а  також гарантії,  які  підтверджують змогу  претендента  забезпечити
виконання істотних умов концесійного договору;

– інші відомості, які вважає за доцільне відобразити претендент у конкурсній
пропозиції.

3.5. Конкурсна  пропозиція  повинна  включати  перелік  документів,  що
додаються до неї (із зазначенням кількості аркушів кожного документу).
3.6. До конкурсної пропозиції повинні додаватися наступні документи:
– оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців,  виданого  не  раніше  ніж  за  десять  днів  до  дня  подачі
претендентом своєї конкурсної пропозиції;

– у разі, якщо у документах, що були раніше подані претендентом разом із
заявкою відповідно до пункту 3.10. Інструкції для Заявників , відбулися будь-
які  зміни  (зокрема,  в  зв’язку  зі  сплином  встановленого  в  пункті  3.10.
Інструкції для Заявників строку дії документа, внесенням змін до установчих
документів претендента, зміни складу уповноважених осіб претендента і т.
ін), – претендент подає нові такі документи;

–  фінансова  звітність  претендента  за  останній звітний період,  що передує
дню подачі конкурсної пропозиції:

–         баланс  підприємства,  звіт  про  фінансові  результати,  звіт  про  рух
грошових коштів (за наявності) (для юридичних осіб – резидентів);
–         оригінал довідки органу державної податкової служби про доходи (для
фізичних осіб);
–         фінансова  звітність,  що  пройшла  аудиторську  перевірку  за
міжнародними стандартами (для юридичних осіб – нерезидентів);
–  копії  довіреностей  уповноважених  представників  претендента,  що
підписали  конкурсну  пропозицію  та/або  додані  до  неї  документи  та/або
подали документи до конкурсної комісії (за виключенням осіб, які діють від
імені  юридичної  особи  без  довіреності)  –  якщо  такі  повноваження  не
передбачені довіреностями, поданими раніше разом із заявкою. У разі видачі

довіреності  претендентом  –  фізичною  особою  надаються  нотаріально
засвідчені копії довіреностей;

– копія рішення власника претендента, про підготовку та подання конкурсної
пропозиції претендентом для подачі такої для участі в концесійному конкурсі
( для юридичних осіб);
– інвестиційна програма розвитку об’єкта концесії, розроблена претендентом
на  підставі  Плану  технічного  розвитку  об’єкта  концесії.  Інвестиційна
програма розвитку об’єкта концесії повинна включати в себе: пропозиції про
суми та напрями внесення інвестицій (пооб’єктна розшифровка), строки та
форми внесення інвестицій (коштами, устаткуванням, матеріалами, ін.).

Претендент вправі запропонувати в інвестиційній програмі розвитку об’єкта
концесії умови більш привабливі, ніж ті, що викладені в Плані технічного
розвитку об’єкта концесії;



– документи, що підтверджують можливість претендента забезпечити взяті
на себе фінансові зобов’язання з виконання інвестиційної програми розвитку
об’єкта концесії та сплати концесійних платежів;

– інші документи, які вважає за необхідне надати претендент.

3.7. Форма конкурсної пропозиції та документів, що додаються до неї (надалі
разом  –  «документи  конкурсної  пропозиції»),  визначаються  претендентом
самостійно.
3.8. Документи  конкурсної  пропозиції  повинні  відповідати  тим  самим
вимогам, що встановлені в пунктах 3.10-3.15. Інструкції для Заявників , для
заявок та доданих до них документів.
3.9. Усі документи конкурсної пропозиції, що складаються з двох листів та
більше, мають бути пронумеровані, прошиті, містити напис «Прошито _____
аркушів(а)», засвідчені підписом претендента/уповноваженого представника
претендента та печаткою претендента (за наявності печатки).
3.10. Документи  конкурсної  пропозиції  подаються  конкурсній  комісії  у
запечатаному конверті (надалі – «конверт»).
3.11. Місця склеювання з оборотної сторони конверта повинні бути опечатані
печаткою  претендента  (за  наявності  печатки).  На  конверті  повинен  бути
здійснений наступний напис: «Конкурсна пропозиція (повне найменування
претендента)  на  участь  у  конкурсі  з  передачі  в  концесію  системи
водопостачання с.пересадівка Вітовського району Миколаївської області.
3.12. У випадку  неналежного склеювання конверту  та  подання конверту  в
незапечатаному  вигляді  конкурсна  комісія  не  несе  відповідальності  за
збереження документів, що містяться в конверті.
3.13. Конверт  подається  претендентом  особисто  або  уповноваженим
представником претендента, або надсилаються поштою з описом вкладення
та повідомленням про вручення.
3.14. Претенденти мають право зняти свої конкурсні пропозиції з розгляду на
будь-якому етапі,  про  що повідомляють конкурсну  комісію в  письмовому
вигляді.
3.15. Претенденти  мають  право  відкликати  подані  пропозиції  та  подати
замість  них  нові  не  пізніше  ніж  за  п’ять  робочих  днів  до  закінчення
встановленого строку подання пропозицій.
3.16. Для відкликання своєї  пропозиції або зняття її  з розгляду претендент
подає  до  конкурсної  комісії  заяву  у  довільній  формі,  підписану
претендентом/уповноваженим  представником  претендента  та  засвідчену
печаткою претендента (за наявності печатки) не пізніше ніж за п’ять робочих
днів до закінчення встановленого строку подання пропозицій.
3.17. Претенденти мають право вносити зміни до конкурсних пропозицій з
метою їх вдосконалення.
3.18. Усі  витрати,  пов’язані  із  підготовкою  та  поданням  конкурсної
пропозиції несе претендент. Воскрсенська селищна рада у жодному випадку
не несе відповідальності  за  понесені претендентом витрати,  незалежно від
результатів концесійного конкурсу.
3.19. Конкурсні  пропозиції  повинні  бути  подані  за  адресою та  не  пізніше
дати, що зазначені в Інформації про оголошення концесійного конкурсу.



4.1. Протягом  двох  робочих  днів  після  закінчення  встановленого  строку
подання конкурсних пропозицій конкурсна комісія реєструє претендентів, які
подали  і  не  відкликали  конкурсні  пропозиції  та  сплатили  реєстраційний
внесок, як учасників конкурсу.
В цей же строк конкурсна комісія надсилає учасникам конкурсу запрошення
на  участь  у  засіданні  конкурсної  комісії,  на  якому  здійснюватиметься
розкриття конкурсних пропозицій.

Таке запрошення направляється у спосіб, визначений у заявках на участь у
конкурсі.

5.  Порядок  проведення  конкурсу,  оцінки  конкурсних  пропозицій  та
укладання концесійного договору
5.1. Порядок  проведення  конкурсу,  оцінки  конкурсних  пропозицій  та
укладання концесійного договору викладений у додатку до цієї Інструкції.
6. Додатки
6.1. Додатками до цієї Інструкції є:
– Додаток 1 – «Порядок проведення конкурсу з передачі в концесію системи
водопостачання  (комунікацій та споруд)  с. Пересадівка Вітовського району
Миколаївської  області, оцінки  конкурсних  пропозицій  та  укладання
концесійного договору».

– Додаток 2 – «Істотні умови договору концесії».

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                  Т.П. Білозор

 


