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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦIЯ
для проведення конкурсУ з призначення управителя багатоквартирного булинку на територii

Вишневоi MicbKoi територiальпоi громади (далi - конкурсна документацiя)

1. Найменування, мiсцезнаходження органiзатора конкурсу
1.1. Найменування: Виконавчий KoMiTeT ВишневоТ MicbKoi рали

киiъськоi областi.

Бl^rанського району

1.2. Мiсцезнаходження: 08132, Киiвська область, м. Вишневе, вул. Святошинська,29.

2. Прiзвище, посада та номери контактних телефонiв осiб, уповноважених здiйснювати

зв'язок з учасниками конкурсу:
Волков Олександр Степанович головний спецiалriст вiддiлУ з питанЬ житлово-

комунального господарства, тарифоугворення, енергоефективностi, енергозбереження та 3 IIитань

надзвичайних ситуацiй виконавчого KoMiTeTy ВишневоТ MicbKoi рали .

Контактний телефон: +3 80459850425

з. Перелiк складових робiт (послуг) з управлiння багатоквартирним булинком на

територii Вишневоi MicbKoi територiальноi громади :

3.1. Утриманrrя спiльного майна багатоквартирного булинку та прибулинковоi
територii, у тому числi:

3. 1.1. Технiчне обслуговування внугрiшньобудинкових систем:

водопостачання;

водовiдведення;

теплопостачання;

гарячого водопостачання;

зливовот каналiзацii;

електропостачання;

З .| .2. Технiчне обслуговування лiфтiв.

3. 1.3. Обслуговування систем диспетчеризацiТ.

3.1.4. Обслуговування димових та вентиляцiйних KaHmtiB.

3.1.5. Технiчне обслуговування систем протипожежнот автоматики та димовидtlлення, а

також iнших внугрiшньобудинкових iнженерних систем (у разi ix наявнОСтi).

3.1.6. Поточний ремонт конструктивних елементiв, технiчних пристротв булинкiв та

елементiв зовнiшнього упорядження, що розмiщенi на закрiпленiй в установленому порядку

прибулинковiй територiI (в тому числi спортивних, дитячих та iнших майданчикiв), та iншого

спiльного майна багатоквартирного булинку.

З.|.7 . Поточний ремонт внугрiшньобудинкових систем:

водопостачання;

водовiдведення;

теплопостачання;



гарячого водопостачання;

зливовоi канаJIiзацiТ;

електропостачання;

3.1.8, Поточний ремонт систем протипожежноi автоматики та диМоВиДаJIеННЯ,

внуrрiшньобулинкових iнженерних систем (у разi ix наявностi).

3. 1.9. Прибирання прибулинковоi територiТ.

3.1.10. Прибирання примiщеЕь зап}льного користування (у тому числi допомiжних).

3.1.11. ПрибираннЯ i вивезеннЯ снiгу, посипання частини прибулинковоi територiТ,

призначеноi для проходу та проiЪду, протиожеледними сумiшами.

3.1.12. ,Щератизацiя.

3.1.13. Дезiнсекцiя.

з.1.14. ПридбаннЯ електричноi енергiТ для освiтлення мiсць загшIьного користування,

живлення лiфтiв та забезпечення функцiонування iншого спiльного майна багатоквартирного

булинку.

3.2. Винагорода управителю.
* перutiк смаdовuх робiп (поutуе) з упраапiння баzаmокварmарнuм буduнком смаOенuй вidповilно do

обов'язковоеi neputitcy робim (поаtуе), вumраmл на якi вмючаюmься dо смаdу вumраm на уmрuмання бмаmокварmарно?о

буduнкУmапрuбуduнКовоimерumоРi, заmверlаrcенuй Накозом Мiнрееiонбуdу Bit27.07.2018 року льl90,

4. Вимоги щодо якостi надання послуги (перелiк робiт та перiодичнiсть ii надання) з

посиланням на стандарти, нормативи, норми та правила
якiсть надання послуг повинна вiдповiдати вимогам законiв Украiни <про житлово-

KoMyHaJIbHi послуги>, <ПрО особливоСтi здiйснеНня права власностi у багатокВартирному будинку>,

постанови кмУ вiд 05.09.2018 N9 712 кПро затвердження Правил надання послуги з управлiння
багатоквартирним булинком та Типового договору про надання послуги з управлiння
багатоквартирним будинком>, наказу ,Щержавного KoMiTeTy УкраТни з питань житлово-

комунального господарства вiд 17.05.2005 Jrlb 76 кПро затвердження Правил уtримання жилих

булинкiв та прибулинкових територiй>), накчLзу .Щержавного KoMiTeTy УкраТни з питань житлово-

комунального господарства вiд 10.08.2004 N9 l50 <Про затвердження Примiрного перелiку послуг з

утримання булинкiв i спорул та прибулинкових територiй та послуг з ремонту примiщень, будинкiв,

спЪрул>, наказу .Щержавного KoMiTeTy Украiни з промисловоi безпеки, охорони працi та гiрничого

пu.п"ду вiд 01.09.2008 J\ъ l90 uПро затвердження Правил булови i безпечноI експлуатацii лiфтiв>,

накшу,Щержавного KoMiTeTy булiвничтва, архiтектури та житловоТ полiтики УкраТни вiд 10.04.2000

Ns 73 <Про затвердження державних нормативних документiв>>, наказу MiHicTepcTBa регiонального
розвитку, булiвничтва та житлово-комунilльного господарства УкраТни вiд 25J,2201.з Jф 603 <Про

затвердження норМ часу та матерiальНо-технiчнИх pecypciB, норМ обслуговування лля робiтникiв
при утриМаннi булиНкiв, споруд i прибулинкових територiй>>, iнших чинних нормативних aKTiB у
сферi житлово-комунального господарства.

перелiк скJIадових та перiодичнiсть надання послуги з управлiння багатоквартирним

булинком визначенi в ,Щолатку l до конкурсноТ документацii.

5. Найменування об'екта конкурсу чи перелiк об'сктiв конкурсу
Перелiк об'ектiв конкурсу визначений в.Щолатку 2 ло конкурсноТ документашii.

6. Технiчна характеристика об'сrсга конкурсу за показниками
Технi.ша характеристика об'скга конкурсу за покчLзниками визначена в ,Щолатку 3 ,шо конкурсноi

документацii.

а також iнших



7. Критерii та методика оцiнки конкурс их пропозичiй
KoHKypcHi пропозицii учасникiв конкурсу оцiнюються за такими критерiями i бшlьною

системою:

За поданi iншi, KpiM передбачених .ЩокуМентацiею' документИ, що пiдтВерджуютЬ лосвiд

роботи з надання послуг у сферi житлово-комун ьного господарства, piBeHb ква_lriфiкаuiТ, знання та

Критерiй Бали

Щiна послуги, що включае вiдповiдно
до cTaTTi 10 Закону Украiни <Про

житлово-комунальнi послуги>,
зокрема, витрати на утримання
багатоквартирного булинку та
прибулинковоi територiТ i поточний

ремонт спiльного майна
багатоквартирного будинку,
винагороду управителю, з

розрахунку на 1 м2 загальноТ площi
багатоквартирного булинку.

Максимальна кiлькiсть балiв - 35 балiв.
Оцiнювання пропозичiй здiйснюеться по кожному
будинку, що входить до об'екту конкурсу, окремо.
Максима-пьно можливу кiлькiсть бапiв щодо певного
булинку (35 ба-пiв) отриму€ учасник, який запропонував

найнижчу цiну послуги для цього булинку.
Бали iнших учасникiв щодо цього ж булинку

розраховуються за формулою:
БаЛ 1пуuо"пuка1: ItiHa(MiH.) : ItiHa (пучаснuк4' 35

tе: Бал fuучаснuка) - кiлькiсmь балiв, Iцо оmршмуе п учаснuк;
I]iHa(,i"1 - найнuэtсча цiна послуzu dля цьоzо буduнку, з

запропонованuх учаснuкалtu, 2рн. ;

I!iHa1" учаснuка) цiна послуzu dля цьо2о ж буduнку,

запропонована п учаснuком, ZpH.

PiBeHb забезпеченостi rIасника
конкурсу матерiа-ltьно-технiчною
базою

Максимальна кiлькiсть балiв - 15 балiв.
Оцiнюеться стан учасника конкурсу про наявнiсть
вантажного та спецiа_пiзованого транспорту (вантажнi

автомобiлi, спецтехнiка, трактори таJабо iH.),

комп'ютерноТ технiки, rншого обладнання,
адмiнiстративних та виробничих примiщень, програмного
забезпечення, що пiдтверджують спроможнiсть надавати

послуги з управлiння, у повному обсязi, будинкам, на якi
оголошено конкурс та на якi учасник конкурсу подав

вiдповiднi KoHKypcHi пропозицiТ.

Наявнiсть персонzLлу, що вiдповiдае
квалiфiкацiйним вимогам до
професiй працiвникiв та мае

необхiднi знання i досвiд (з

урахуванням договорiв щодо
залучення спiввиконавцiв)

Максимальна кiлькiсть балiв - 15 балiв.
Оцiнюеться наявнiсть персоналу вiдповiдноi ква-пiфiкацiТ,

знання i досвiд роботи прачiвникiв (з урахуванням
договорiв щодо залучення спiввиконавцiв, що
пiлтверлжують спроможнiсть надавати послуги з

управлiння, у повному обсязi, булинкам на якi оголошено
конкурс та на якi учасник конкурсу подав вiдповiднi
конкуDснi пропозицiТ.

Фiнансова спроможнiсть учасника
конкурсу

Максимальна кiлькiсть балiв - 15 балiв.
Оцiнюеться наявнiсть бухгалтерських та iнших
документiв що пiдтверлжують наявнiсть фiнансових
pecypciB для забезпечення розрахункiв за наданi послуги
з управлiння багатоквартирним будинком (заробiтна

плата, податки, тощо), булинкам на якi оголошено
конкурс та на якi учасник конкурсу подав вiдповiднi
KoHKyDcHi пропозицii.

Наявнiсть досвiду роботи з надання
послуг у сферi житлово-
комунaшьного господарства

Максимальна кiлькiсть балiв - 20 балiв.
Оцiнюсться наявнiсть досвiду роботи учасника конкурсу з

надання послуг у сферi житлово-комунzrльного
господарства.



досвiд персоналу (нагороли, дипломи, свiдоцтва, сертифiкати, рекоменлашii тощо), можуть
додатково нараховувжися до 5 балiв.

У разi якщо при пiдрахунку максималlьноi кiлькостi балiв за одним об'ектом конкурсу кiлька

учасникiв, якi подали KoHKypcHi пропозицiI на цей об'ект, наберуть однакову кiлькiсть балiв,
конкурсна комiсiя проводить з цими учасниками конкурсу додатковi консультацiТ, спiвбесiди, виiЗнi
огляди iх матерiшlьно-технiчноi бази, надаючи перевагу учаснику конкурсу, який мае бiльш
довготривалий та позитивний досвiд у сферi надання послуг у га_шузi ЖКП, бiльш пристосованi
примiщення, досконалi (HoBi, високотехнологiчнi) вантажнi та спецiалiзованi транспортнi засоби,
спецiаlliзовану TexHiKy, обладнання та бiльш квалiфiкованих працiвникiв тощо.

Максимальна сума балiв дорiвнюс 100 - балам.

8. Переможцем конкурсу визначаеться його учасник, що набрав максимаJIьну кiлькiсть балiв
щодо об'екта конкурсу.

У разi, коли у KoHKypci щодо певного об'екта конкурсу взяв участь тiльки один учасник i
його пропозицiя не була вiдхилена, BiH оголоцrусться переможцем конкурсу.

У разi вiдмови переможця конкурсу вiд пiдписання договорiв про надання послуги або не

укладення договорiв з його вини у встановлений TepMiH, конкурсна комiсiя може визначити
переможцем учасник&, що набрав максимttльне число бшiв за оцiнюванням з числа iнших поданих
конкурсних пропозицiй, або оголосити повторний конкурс.

9. Вимоги до конкурсних пропозицiй розповсюджуються, а документи (включаючи Iх
оригiнали та копii) подаються учасниками конкурсу щодо об'екту конкурсу, на який r{асник подав
конкурсну пропозицiю, для iх оцiнювання. Перелiк документiв, що подаються учасниками конкурсу

у склалi конкурсноi пропозицiТ для ix оцiнювання:
9.1. Засвiдченi учасником конкурсу копii документiв, що засвiдчують повноваження

керiвника чи представника учасника конкурсу.
9.2. Засвiдчена учасником конкурсу копiя статуту (положення чи iнший засновницький

документ вiдповiдно до закону) юридичноi особи - учасника конкурсу,
9.3. Засвiдчена учасником конкурсу копiя фiнансовоi звiтностi суб'екта господарювання за

останнiй звiтний перiол:
,Щля юридичних осiб (KpiM новостворених):
- Баланс пiдприсмства (Звiт про фiнансовий стан) форма Ns 1 - за останнiй звiтнiй piK та на

час надання пропозицiй;
- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний лохiд) - форма J',lЪ

piK та начас надання пропозицiй;
- Звiт про рух грошових коштiв форма }lb 3 - за останнiй звiтнiй

пропозичiй;
- Звiт про власний капiта_lt - форма }ф 4 - за останнiй звiтнiй piK та на час надання

пропозицiй.
У разi, якщо )часник вiдповiдно до норм чинного законодавства Ее зобов'язаниЙ складати

вказанi документи, такий уt{асник подас:
- лист-пояснення у ловiльнiй формi, за пiдписом уповноваженоi особи учасника та завiрений

печаткою (якщо учасник здiйснюе дiяльнiсть за HuIBHocTi печатки), в якому зазначае законоДавЧi

П'О"Ч;'ЪН:iЁ;"ý;:Ж"#-Jr#iГi-:;пiя 
свiдоцтва про державну реестрачiю суб,скта

господарювання (за HMBHocTi).
9.5. Засвiдчена учасником конкурсу копiя свiдоцтва платника податку на додану BapTicTb

(або про сплату €диного податку) або копiя витягу з реестру платникiв податкiв.
9.б. Оригiнал витягу з Сдиного державного ресстру юридичних осiб, фiзичних осiб-

пiдприсмцiв та громадських формувань, що пiдтверлжус здiйснення rIасником конКУРСУ

господарськоI дiяльностi в сферi управлiння/обслуговування багатоквартирних житлових
булинкiв.

9.7. Оригiналl довiдки уповноваженого органу державноТ фiскальноi служби, в якому учасниК
конкурсу перебувас на облiку, про вiдсутнiсть (наявнiсть) заборгованостi з податкiв Та

обов'язкових платежiв до бюджету, дiйсна на час подання пропозиuiй.

2 - за останнiй звiтнiй

piK та на час надання



9.8. Оригiншl довiдки учасника конкурсу довiльноТ форми, що мiстить iнформачiю/вiдомостi
щодо обладнання та матерiапьно-технiчноi бази, необхiдних для забезпечення вiдповiдноi
дiяльностi та piBeHb забезпеченостi учасника конкурсу матерiально-технiчною базою i
пiлтверлжують спроможнiсть rrасника виконувати роботи, що входять до перелiку скJIадових
послуги з управлiння багатоквартирним будинком.

9.9. Засвiдченi уrасником конкурсу копii технiчних паспортiв (свiдоцтв) на транспортнi
засоби учасника та копii договорiв купiвлi-продажу, оренди, лiзингу, позички та/або iншi
ДокУI!{енти, що пiдтверджують право власностi або користування учасником конкурсу на
транспортнi засоби.

9.10. Оригiнал довiдки rIасника довiльноi форми, яка мiстить iнформацiю про наявнiсть
персоналу, що вiдповiдае квалiфiкаuiйним вимогам до професiй працiвникiв та мае необхiднi
знання i досвiд ( з урахуванням договорiв щодо зirлучення спiввиконавцiв),

.Щодатково в складi конкурсноТ пропозицii обов'язково надаються копii докyментiв, якi
пiдтверджують, що:

- Управитель - юридична особа - мае у штатi щонайменше одного найманого працiвника,
який пройшов професiйну атестацiю на вiдповiднiсть ква-пiфiкачiйним вимогам професiТ "менеджер
(управитель) житлового будинку (групи булинкiв)" ;

- Управитель - фiзична особа - пiдприемечь - пройшов професiйну атестацiю або мае у штатi
за трудовим договором щонайменше одного найманого прачiвника, який пройшов професiйну
атестацiю на вiдповiднiсть квалiфiкачiйним вимогам професiТ "менеджер (управитель) житлового
булинку (групи будинкiв)".

9.11. Обrрунтованi розрахунки цiни послуги з управлiння окремо на кожний
багатоквартирний будинок, що входить до об'екта конкурсу.

9.12. Засвiдченi учасником конкурсу копii документiв, що пiдтверджують наявнiсть досвiду
роботи з надання послуг у сферi житлово-комунzrльного господарства з доданням, завiрених

учасником конкурсу, копiй вiдповiдних договорiв та первинних документiв.
9.13. Оригiнал довiдки/довiдок учасника довiльноi форми, якаlякi мiстить iнформацiю про

розмiщення адмiнiстративних та виробничих примiщень r{асника; засоби зв'язку з керiвництвом
учасника та банкiвськi реквiзити учасника конкурсу.

9,14. Засвiдченi учасником конкурсу копiТ документiв, що пiдтверджують наявнiсть
статутного/складеного капiтшrу учасника конкурсу.

9.15. Засвiдчену учасником конкурсу довiдку на останню звiтну дату, що пiдтверджус
вiдсутнiсть/наявнiсть кредиторськоТ заборгованостi перел банкiвською установою.

9.1б. Оригiнал довiдки з обслуговуючого банку (банквiв) про наявнiсть paxyHKiB в
банкiвських установах, виданою не рашiше нiж за l0 робочих днiв до дати розкриття конкурсних
пропозицiй.

Учасники конкурсу мають право, KpiM передбачених конкурсною документацiею, подавати у
складi конкурсноi пропозицii також iншi документи, що пiдтверджують досвiд роботи з надання
послуг у сферi житлово-комунального господарства, piBeHb ква-гliфiкацiТ, знання та досвiд персоналу
(нагороди, дипломи, свiдоцтва, сертифiкати, рекоменлачii тощо).

Надана учасником iнформацiя мас пiдтверлжуватись копiями документiв, засвiдченими

учасником конкурсу.
З метою можливостi коригування цiни послуги з управлiння у зв'язку зi змiною рiвня

мiнiмальноi заробiтноi плати, прожиткового MiHiMyMy встановленого для працездатних осiб,
iнфляцiсю, змiною тарифiв на електроенергiю, та iнших факторiв, що впливають на цiноутворення,
учасники мають надати у склалi розрахункiв цiни послуги з управлiння на кожний булинок
обгрунтованi розрахунки нормативноI чисельностi технiчного персоноJI}, що прийма€ участь у
наданнi послуг (робiтникiв з прибирання, слюсарiв-сантехникiв, електрогазозварювальникiв,
електромонтерiв тощо).

Конкурсна пропозичiя пронумеровуеться, прошиваеться, пiдписуеться уповноваженою
особою учасника конкурсу та скрiплюсться печаткою (за наявностi) iз зазначенням кiлькостi
сторiноr</аркушiв.



конкурсна пропозичiя повинна мати ресстр наданих докупlентiв, в якому зазначено

найменування подu""* докрлентiв в складi конкурсноi пропозишiТ з визначенням HoMepiB

сторiнок/аркiшiв, на якiй BiH знахоДиться' 
r прurl1-,.Iя \rцясникi llKa абоYci сторiнки пропозичii мають мiстити вiдбитки печатки у{асника та пlдпиС KeplBH]

уповноваженоi'особ". Ви*ога щодо наявностi печатки учасника не стосусться учасникiв, якi

здiйснюють дiяльнiсть без печатки.
Конкурсна пропозицiя започатуеться в одному KoHBepTi (пакетi), який у мiсцях склеювання

повинен мiстити вiдбитки печатки r{асника конкурсу. Вимога щодо наявностi печатки учасника не

стосуетьсЯ учасникiв, якi здiйсНюютЬ дiяльнiсть без печатки. На KoHBepTi (пакетi) повинно бути

зzLзначенО кНа конкурС з призначення управителя багатоквартирного булинку на територiТ

вишневоi Micbkoi тЁiиторiалiнот громади), вкЕвано повне найменування, мiсцезнаходження

органiзатора конкурсу, дата та час проведення конкурсу, повне найменування (прiзвище, iм'я, по

бЬтьковi) r{асника конкурсу, його мйцезнаходження (мiсuе проживання) (у разi наявностi рiзниui
мiж юриличною адресою та фактичним мiсцезнаходженням учасника - вкzвувати окремо кожну

uлр..у), код за Сдиним державним реестром юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприсмцiв та

громадських формувань, номери контактних телефонiв учасника конкурсу,

KoHKyp.ni 
'пропозицii, 

отриманi пiсля закiнчення строку ТХ подання, абО поданi не

учасниками конкурсу, не розкриваються i повертаються особам, якi ix подали,

учасник конкурсу мас право вiдкликати власну конкурсну пропозиuiю або внести до нет

змiни (доповнення) до закiнчення строку подання конкурсних пропозицrи,

10. Порядок надання роз'яснень щодо змiсry конкурсноiдокументацii'.
10.1. Учасник конкурсу мае право не пiзнiше нiж за десять кzrлендарних днiв до закiнчення

строкУ подання конкурсних пропоiиuiй письмово звернутися за роз'ясненнями щодо змiсту

конкурсноi докуменruцiт до органiзатора конкурсу, який зобов'язаний надiслати йому протягом

трьоi-робочих днiв з дня отримання звернення письмову вiдповiдь та оприлюднити if на свосму

офiцiйному веб-сайтi.
10.2. При проведеннi зборiв учасникiв

KoнKypcнoi документацiТ ведеться протокол,

учасникам конкурсу.
10.З. Органiзатор конкурсу мас право не пiзнiше нiж за ciM ка-гlендарниХ днlв дО закlнченнЯ

строку подання конкурсних пропо."чiй внести змiни до конкурснот документацii, про що

поЪiдоrп"с протяго* ,puo* робо""* днiв ycix уlасникiв конкурсу, яким надiслано конкурсну

документацiю.

11.,.Щата огляду об'еrсгiв конкурсу та досryIry до них,

.Щоступ до об'iкту конкурсу та огляд булинкiв буле проводитись з 27102022 року по

28,||.2022 року з l0:00 до 16:00 години, У вихiднi, святковi та неробочi днi огляд не проводиться.

учасники конкурсу, що бажають взяти участь у оглялi об'скту конкУрСУ, ПИСЬМОВО ПОВiДОМЛЯЮТЬ

про це осiб, уповнЬ"u*a""* здiйснювати зв'язок з уlасниками конкурсу, не пiзнiше, нiж за день до

огляду.

|2. Наявнiсть та загальний обсяг заборгованостi спiввласникiв за послуги з

утриманНя будинкiв i споруд та прибулинкових територiй.
Загальний обсяг зuбор.оuа"остi спiввласникiв за послуги з утримання будинкiв i спорул та

прибудинкових територiй, Ъrurо, на 0l жовтня 2022 РокУ, становить 22зl8776,00 грн,

нъвиконаних зобов'язань щодо проведення перерахунку розмiр плати за послуги з утримання

булинкiв i спорул та прибулинкових територiй у разi перерви в Тх наданнi, ненадання або надання

не в повному обсязi, - немас.

конкурсу з метою надання iм роз'яснень щодо змiсту
який надсилаеться протягом трьох робочих днiв yciM

13. Способи, мiсце та кiнцевий строк подання конкурсних пропозицiй.



13.1. Конкурсна пропозицiя пода€ться особисто або через уповноважену належним чином
особу учасника конкурсу. Конкурсна пропозичiя пода€ться конкурснiй KoMiciT через особУ,

уповноважену здiйснювати зв'язок з учасниками конкурсу:
ВОЛКОВ Олександр Степанович - головний спецiаrriст вiддiлу з питань житлово-

комунального господарства, тарифоугворення, енергоефективностi, енергозбереження та з питань
надзвичайних ситуацiй виконавчого KoMiTeTy ВишневоТ MicbKoT рали

Контактний телефон: +3 80459850425.
|З.2. Конкурсна пропозицiя подаеться учасником конкурсу за адресою: 08132, вул.

Святошинська, 29, м. Вишневе, Киево - Бучанського району, КиТвськоТ областi, кабiнет Jф15.

13.3. Кiнцевий строк подачi конкурсних пропозицiй: до 17:00 годин 28.|1.2022 року.
14. Мiсце, дата та час розкритгя KoHBepTiB з конкурсними пропозицiями.
14.1. Мiсце: примiщення ВишневоТ MicbKoT рали (кабiнет Nч8), за адресою:08132, вул.

Святошин ська, 29, м. Вишневе, Бучанського району, КиiвськоТ областi.
l4.2. Щжа: 29.1 1 .2022 року.
l4.3. Час: l4:00 год, (за киТвським часом).

15. Розкриття KoHBepTiB та подальшi дii KoHKypcHoI KoMicii'.
15.1. Розкриття KoHBepTiB з конкурсними пропозицiями здiйснюеться в присутностi

учасникiв конкурсу, що подали KoHKypcHi пропозицiТ, або уповноважених ними осiб.
15.1.1.Повноваження представника учасника конкурсу пiдтверджуеться одним iз таких

документiв: випискою з протоколу засновникiв, копiсю наказу про призначення, довiренiстю iз
зазначенням зрчвка пiдпису представника учасника або iншим документом, що пiдтверджуе
повноваження посадовоi особи учасника конкурсу на участь у процедурi розкритгя конкурсних
пропозицiй, засвiдченi згiдно з законодавством. .Щля пiдтвердження особи такий представник
повинен надати паспорт або iнший документ, який мiстить фотографiю представника учасника.
Зазначенi документи не запаковуються у конверт рtlзом з iншими документами конкурсноТ
пропозицii, а пред'являються секретарю конкурсноТ KoMiciT безпосередньо перед запрошенням до
процедури розкрит,гя.

Вiдсугнiсть учасника конкурсу або його уповноваженого представника пiд час процедури

розкрит,гя конкурсних пропозицiй не с пiдставою для вiдмови в розкриттi чи розглядi або для
вiдхилення його конкурсноi пропозицiТ.

15.2. Пiд час розкриття KoHBepTiB з конкурсними пропозицiями конкурсна комiсiя перевiряе
наявнiсть чи вiдсугнiсть ycix необхiдних документiв, передбачених конкурсною документацiсю, а

також оголошу€ найменування (прiзвище, iм'я, по батьковi) та мiсчезнаходження кожного учасника
конкурсу, цiну пропозицii щодо кожного багатоквартирного будинку, що входить до об'екта
конкурсу.

Yci вiдомостi щодо розкрит,гя KoHBepTiB з конкурсними пропозицiями вносяться до
протоколу засiдання конкурсноi KoMiciT.

15.3. Пiд час розгляду конкурсних пропозицiй конкурсна
уtасникiв конкурсу за розlясненнями ix пропозицiй.

15.4. За результатами розгляду конкурсних пропозицiй ;

наявностi таких пiдстав:
конкурсна пропозицiя не вiдповiдае конкурснiй док},rиентацiТ;
прийнято рiшення про припинення юридичноi особи - учасника конкурсу, пiдприемницькоТ

дiяльностi фiзичноi особи - пiдприсмця - r{асника конкурсу або порушено провадження у справi
про банкрутство щодо учасника конкурсу;

встановлено факт подання учасником конкурсу недостовiрноТ iнформацii, що впливае на
прийняття рiшення;

учасником конкурсу порушено вимоги пункту 2 розлiлу III Порядку проведення конкурсу з
призначення управителя багатоквартирного булинку.

15.5. KoHKypcHi пропозицii, якi не було вiдхилено, оцiнюються конкурсною комiсiсю окремо
щодо кожного об'€кта конкурсу,

15.б. Конкурс може бути визнаний таким, що не вiдбувся, в частинi одного або декiлькох
об'сктiв конкурсу у разi:

комiсiя ма€ право звернутися до

конкурсна комiсiя вiдхиляе ix за



вiдсутностi конкурсних пропозицiй;
вiдхилення Bcix конкурсних пропозицiй.
15.7. У разi прийняття конкурсною комiсiсю рiшення про визнання конкурсу такиМ, щО не

вiдбувся, його органiзатор протягом трьох робочих днiв з дня його прийняття письмово повiдомляс
про це Bcix учасникiв конкурсу, що подали KoHKypcHi пропозичiТ, оприлюднюе таке рiшення на
свосму офiцiйному веб-сайтi та протягом 10 (лесяти) кчrлендарних днiв розмiщуе на офiчiйному веб-

сайтi мiсцевоi рали оголошення про проведення конкурсу повторно i публiкуе в засобах масовоi
iнформачii вiдповiдне iнформацiйне повiдомлення.

15.8. Переможцем конкурсу визначаеться його fIасник, що набрав максимальну кiлькiсть
балliв щодо об'екта конкурсу.

15.9. Рiшення про результати проведення конкурсу приймаеться конкурсною комiсiею не
пiзнiше 10 (десяти) ка_гlендарних днiв з моменту розкриття KoHBepTiB з конкурсними пропозицiями.

15.10. Переможець конкурсу оголошусться на засiданнi конкурсноТ KoMiciT, на яке
запрошуються Bci учасники конкурсу або уповноваженi ними особи.

15.11. У разi якщо у KoнKypci взяв участь тiльки один }часник i його пропозицiя не була
вiдхилена, BiH оголошусться переможцем конкурсу.

15.12. Пiдписаний протокол засiдання конкурсноТ KoMicii е пiдставою для прийняття
органiзатором конкурсу протягом п'яти кirлендарних днiв з моменту його пiдписання рiшення про
призначення управителя.

15.1З. Протягом п'яти календарних днiв з дня прийняття виконавчим KoMiTeToM Вишневоi
MicbKoi рали рiшення про призначення управителя з переможцем конкурсу укладасться договiр про
надання послуги з управлiння багатоквартирним будинком, умови якого повиннi вiдповiдати
yMoBul]\,I типового договору, затвердженого Кабiнетом MiHicTpiB Украiни.

Умови договору про надання послуги не повиннi вiлрiзнятися вiд змiсту конкурсноi
пропозичii (у тому числi цiни) переможця. IcToTHi умови договору протягом строку його дii можуть
змiнюватися виключно за погодженням cTopiH за пiдстав та в порядку, визначених договором.

.Щоговiр про надання послуги за кожним багатоквартирним булинком, що входив в об'скт
конкурсу, строком на один piK вiл iMeHi спiввласникiв багатоквартирного булинку пiдписуе
уповноважена особа виконавчого KoMiTeTy Вишневоi MicbKoT ради, за рiшенням якого
призначаеться управитель: заступник мiського голови ПАНТЕЛЬ С.П.

Iнформацiя про управителя, з яким укладено договiр про надання послуги, доводиться до
вiдома спiввласникiв багатоквартирного будинку шляхом розмiщення на офiцiйному веб-сайтi
ВишневоТ мiськоi ради, а також управителем у кожному конкретному булинку (на прибулинковiй
територiI), зокрема на iнформацiйних стендах у пiд'iЪдах булинкiв та бiля них, вiдповiдного
оголошення. Оголошення мае мiстити iнформацiю про повне найменування (прiзвище, iм'я, по
батьковi) управителя, його KoHTaKTHi телефони, номер та дату укладання договору, цiну послуги.

Керуюча справами виконкому Олена ВДОВЕНКО

3гiдно з оригiналом
Керуюча справами

внконкому OiBbbBeHKo


