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ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕННЯ ВІДБОРУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА РОБІТ З ПЕРЕРОБКИ
ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ ТА ПОСЛУГ З ВІДВАНТАЖЕННЯ ГОТОВОЇ
ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ АТ «ОПЗ»
Цей Порядок установлює процедуру проведення відбору, визначення Замовника
робіт з переробки давальницької сировини для АТ «ОПЗ» та послуг з відвантаження готової
продукції (далі – Відбір) з метою забезпечення безперервної роботи виробничих
потужностей АТ «ОПЗ» на найбільш економічно привабливих умовах.
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1. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ
У цьому Порядку та нижченаведені терміни уживаються у такому значенні.
Вартість робіт Виконавця з переробки давальницької сировини у карбамід та послуг
відвантаження його в морські судна/автотранспорт навалом складається з тарифу на
переробку давальницької сировини у карбамід та додаткової винагороди Виконавця
за переробку давальницької сировини у карбамід.
Вартість робіт Виконавця з переробки давальницької сировини у аміак та послуг з
відвантаження його в морські судна/автотранспорт/залізничний транспорт – сума, що
складає 42 долари США без урахування ПДВ за одну тонну виготовленої продукції.
Вказана вартість послуг є фіксованою та обов’язково відображається в Договорі на
переробку давальницькою сировини. Процедура відбору, визначена цим Порядком, не
впливає на Вартість послуг Виконавця з переробки давальницької сировини у аміак;
Вебсайт Виконавця – власний сайт АТ «ОПЗ» – www.opz.odessa.net.
Відбір – комплекс дій, спрямованих на визначення Замовника робіт з переробки
давальницької сировини у вигляді природного газу у хімічну продукцію (аміак,
карбамід) та послуг з відвантаження готової продукції для АТ «ОПЗ».
Виконавець – Акціонерне товариство «Одеський припортовий завод» (скорочено –
АТ «ОПЗ»).
Договір на переробку давальницької сировини – договір, який укладається між
Виконавцем і Переможцем процедури Відбору за результатами проведення
процедури відбору та передбачає виконання робіт з переробки давальницької
сировини та надання послуг з відвантаження готової продукції для АТ «ОПЗ» із
застосуванням потужностей АТ «ОПЗ».
Електронний аукціон – етап процедури відбору, метою якого є визначення Учасника
(Учасників), що пропонує (пропонують) найбільший розмір додаткової винагороди,
та проводиться за допомогою електронного конкурсного майданчика, відповідно до
правил проведення електронних торгів, визначених згідно з цим Порядком, та
внутрішніх документів організатора електронних аукціонів, розміщених у відкритому
доступі на електронному конкурсному майданчику.
Електронний конкурсний майданчик – програмно-апаратний комплекс, призначений
для проведення електронних аукціонів, розташований на спеціалізованому
електронному ресурсі (інтернет сайті), який керується організатором електронних
аукціонів.
Забезпечення пропозиції процедури відбору – надання Учасником Виконавцю
забезпечення виконання своїх зобов’язань у зв’язку з його участю у процедурі
відбору.
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1.10. Забезпечення виконання договору на переробку давальницької сировини – надання
Переможцем процедури Відбору забезпечення виконання своїх зобов’язань за
договором на переробку давальницької сировини.
1.11. Змова – домовленість між двома чи кількома Учасниками процедури відбору,
спрямована на встановлення ціни послуги на штучних або неконкурентних рівнях з
відома або без відома Виконавця.
1.12. Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну
пропозиції відбору – Валютою пропозиції відбору є долар США. Пропозиція
надається без урахування ПДВ. При укладенні договору з Переможцем резидентом
України надалі для розрахунків використовується гривня, з нерезидентом України –
долар США.
1.13. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено пропозицію
відбору – пропозиції відбору викладаються українською мовою. Якщо в складі
пропозиції відбору надається документ, складений на іншій, ніж передбачено цим
пунктом мові, Учасник надає переклад цього документу на українську мову.
Відповідальність за достовірність перекладу несе Учасник.
1.14. КЕП – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу
кваліфікованого електронного підпису та базується на кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа, або за допомогою аналогу такого підпису для Учасниківнерезидентів.
1.15. Місцезнаходження Виконавця – вул. Заводська, 3, м. Южне, Одеська область, 65481.
1.16. Найбільш приваблива пропозиція – пропозиція, що відповідає умовам, зазначеним
у цьому Порядку, та визнана Виконавцем найпривабливішою за результатами
Відбору.
1.17. Обсяг надання послуг (робіт) – за умови роботи двох агрегатів аміаку та двох агрегатів
карбаміду, при забезпеченні постачання давальницького природного газу в обсягах
від 100 до 120 млн куб. м на місяць, виробництво товарного аміаку – до 52000 тонн на
місяць, товарного карбаміду – до 85500 тонн на місяць.
1.18. Організатор електронних аукціонів – юридична особа, яка адмініструє роботу
електронного конкурсного майданчика та надає Виконавцю послуги з організації
проведення електронних аукціонів на цьому майданчику, відповідно до умов
договору, укладеного між Організатором електронних аукціонів та Виконавцем.
Організатор електронних аукціонів визначається Виконавцем в оголошенні про
проведення Відбору.
1.19. Переможець процедури відбору – Учасник, визнаний Виконавцем як той, що
запропонував найбільш привабливу пропозицію та оголошений Переможцем за
рішенням Правління Виконавця.
1.20. Пов’язана особа – особа, яка відповідає будь-якій з таких ознак:
юридична особа, яка здійснює контроль над Учасником процедури відбору або
контролюється таким Учасником процедури відбору, або перебуває під спільним
контролем з таким Учасником процедури відбору;
фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють контроль над Учасником процедури
відбору;
службова (посадова) особа Учасника процедури відбору, уповноважена здійснювати
від імені Учасника процедури відбору юридичні дії, спрямовані на встановлення,
зміну або зупинення цивільно-правових відносин, та члени сім’ї такої службової
(посадової) особи;
фізичні особи – члени Правління АТ «ОПЗ», керівник Виконавця та/або члени їхніх
сімей, які здійснюють контроль над Учасниками процедури відбору або уповноважені
здійснювати від імені Учасника процедури відбору юридичні дії, спрямовані на
встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин.
Під здійсненням контролю розуміється можливість здійснення вирішального
впливу або вирішальний вплив на господарську діяльність Учасника процедури
відбору безпосередньо або через більшу кількість пов’язаних фізичних чи юридичних
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1.21.
1.22.
1.23.

1.24.
1.25.

2.1.
-

осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування
всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування
складу, результати голосування, а також учинення правочинів, що надають
можливість визначати умови господарської діяльності, надавати обов’язкові до
виконання вказівки або виконувати функції органу управління Учасника процедури
відбору, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менше ніж 25
відсотків статутного капіталу Учасника процедури відбору.
Для фізичної особи загальна сума володіння часткою у статутному капіталі
Учасника процедури відбору визначається залежно від обсягу корпоративних прав,
що сукупно належать такій фізичній особі, членам її сім’ї та юридичним особам, які
контролюються такою фізичною особою або членами її сім’ї.
Для цілей цього Порядку членами сім’ї вважаються подружжя, діти, батьки, рідні
брати і сестри, дідусь, бабуся, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи,
за умови їх постійного проживання разом з пов’язаною особою і ведення з нею
спільного господарства.
До пов’язаних осіб можуть відноситися також інші особи, якщо наявні інші факти
і обставини, які свідчать про здійснення безпосереднього або опосередкованого
контролю чи впливу на учасників процедури відбору (крім учасників з високим
ризиком пов’язаності);
Правління – виконавчий орган акціонерного товариства «Одеський припортовий
завод», визначений Статутом АТ «ОПЗ».
Процедура відбору – здійснення конкурентного вибору Учасників з метою визначення
переможця згідно з умовами, установленими цим Порядком.
Стоп-інформація – відомості, що свідчать про умовну або безумовну неможливість
кваліфікувати пропозицію Учасника та у подальшому її акцептувати та укласти з ним
договір.
Строки (період) надання послуги та виконання робіт – 2 роки з моменту укладання
Договору на переробку давальницької сировини.
Учасник процедури відбору (далі також Учасник) – юридична особа (резидент або
нерезидент), яка подала Кваліфікаційну пропозицію процедури відбору (далі –
Кваліфікаційна пропозиція).
2. ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ ВІДБОРУ
Відбір здійснюється за такими принципами:
забезпечення безперервної роботи потужностей АТ «ОПЗ»;
максимальна ефективність та прибутковість;
добросовісна конкуренція серед Учасників;
відкритість та прозорість на всіх стадіях процедури відбору;
недискримінація Учасників;
об’єктивна та неупереджена оцінка Кваліфікаційних пропозицій у процедурі
відбору;
запобігання корупційним діям і зловживанням.

3. ПРОЦЕДУРИ ВІДБОРУ
3.1. Відбір здійснюється шляхом покрокового застосування процедур, визначених цим
Порядком.
3.2. Оголошення про проведення Відбору оприлюднюється на вебсайті Виконавця. В
оголошені про проведення процедури Відбору зазначається інформація про
Організатора електронних торгів. Строк подання Кваліфікаційних пропозицій
Учасниками становить десять робочих днів з моменту розміщення оголошення.
Строк подання Кваліфікаційних пропозицій може бути подовженим за рішенням
Правління Виконавця.
3.3. Процедура відбору може бути скасована Виконавцем на будь-якому етапі процедури
відбору згідно з п. 6.1. цього Порядку.
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3.4. Подання Кваліфікаційних пропозицій Учасників.
3.4.1. З метою участі у процедурі відбору та підтвердження відповідності встановленим
кваліфікаційним критеріям, зацікавлена особа подає електронною поштою на
електронну адресу Виконавця konkurs@opz.odessa.ua Кваліфікаційну пропозицію у
формі одного або декількох електронних документів у форматі PDF, завірених такою
особою з використанням КЕП.
3.4.2. Кваліфікаційна пропозиція подається шляхом заповнення Опитувальника Учасника у
формі, зазначеній у Додатку 2, з доданими документами, вказаними в Опитувальнику,
включаючи попередній Договір.
3.4.3. Кваліфікаційні пропозиції викладаються українською мовою. Якщо в складі
Кваліфікаційної пропозиції надається документ, складений на іншій, ніж передбачено
цим пунктом мові, Учасник надає переклад цього документу на українську мову.
Відповідальність за достовірність перекладу несе Учасник.
3.4.4. Нерезидент України подає відповідні документи, що передбачені законодавством
країни його походження. У разі, якщо видача таких документів не передбачена
законодавством країни походження Учасника, він повинен надати обґрунтоване
підтвердження у вигляді довідки довільної форми. Країною походження Учасника є
країна, де Учасник офіційно зареєстрований.
3.4.5. Учасник у складі Кваліфікаційної пропозиції подає наступну інформацію:
1) інформацію про те, що відомості про юридичну особу, яка є Учасником, не внесено
до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з
корупцією правопорушення (або інформацію про неможливість надання зазначених
відомостей у зв’язку з тим, що зазначений реєстр не функціонує);
2) інформацію про службову (посадову) особу Учасника, яку уповноважено
Учасником представляти його інтереси під час проведення процедури відбору, не
було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного
правопорушення у сфері закупівель;
3) інформацію про те, що суб’єкт господарювання (Учасник) протягом останніх трьох
років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4
частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної
конкуренції" (за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються
спотворення результатів торгів (тендерів);
4) інформацію про те, що відносно Учасника не відкрито провадження у справі про
банкрутство;
5) інформацію про те, що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань наявна інформація, передбачена
пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
6) інформацію про відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам,
визначеним у цьому Порядку за підписом уповноваженої особи такого Учасника;
7) інформацію про наявність у Учасника можливості транспортування давальницької
сировини природного газу в обсягах та строках, визначених пунктом 1.17 цього
порядку, за підписом уповноваженої особи, з наданням копії діючого договору на
послуги з транспортування природного газу з оператором ГТС України.
Нерезиденти України надають копію діючого партнерського договору, довідку щодо
компанії резидента України, яка виконує для нього вказані послуги з
транспортування територією України, та копію діючого договору цієї партнерської
компанії на послуги з транспортування природного газу з оператором ГТС України;
8) зазначення у довільній формі інформації про кінцевого бенефіціарного власника
(контролера) Учасника, а також про те, що кінцевий бенефіціарний власник
(контролер) Учасника не є резидентом держави, визнаної Верховною Радою України
державою-агресором;
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9) зазначення у довільній формі інформації про те, що до Учасника не застосовано
спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону
України "Про санкції";
10) зазначення у довільній формі інформації про відсутність обтяжень, арештів рухомого
та нерухомого майна Учасника; зобов’язань, судових та виконавчих проваджень та
інших юридичних фактів, які становлять потенційний ризик для майбутнього
виконання Учасником Договору на переробку давальницької сировини;
11) зазначення у довільній формі інформації про неналежність до політично значущих
осіб, до осіб близьких або пов’язаних з політичними значущими особами, кінцевих
бенефіціарних власників (контролерів) Учасника відповідно до Закону України «Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення»;
12) зазначення у довільній формі інформації про банківську установу Учасника, яка
обслуговуватиме фінансові операцій, пов’язані з предметом майбутньої співпраці;
13) копію антикорупційної програми Учасника (Кодексу поведінки та антикорупційної
політики тощо);
14) копію останньої річної фінансової звітності Учасника, підтвердженої аудиторським
висновком;
15) довідку у довільній формі про призначення у Учасника особи, відповідальної за
реалізацію антикорупційної програми (Кодексу поведінки та антикорупційної
політики тощо);
16) підтвердження наявності у Учасника оборотних коштів в розмірі не менше 5 млн
доларів США;
17) підтвердження активної господарської діяльності Учасника: наявність оборотів за
розрахунковими рахунками в середньому 5 млн доларів США на рік, за останні 2
роки.
3.4.6. До Кваліфікаційної пропозиції додається підписаний Учасником з використанням
КЕП Попередній Договір, який за змістом повністю відповідає Додатку 3 до цього
Порядку.
3.4.7. При отриманні від одного Учасника більше однієї Кваліфікаційної пропозиції всі
пропозиції такого Учасника підлягають відхиленню.
3.4.8. Кваліфікаційні пропозиції приймаються протягом строку, визначеного в п. 3.2 цього
Порядку. Якщо Учасник представив свою Кваліфікаційну пропозицію з порушенням
строку, визначеного в п. 3.2 цього Порядку, вона не приймається.
3.5. Розкриття Кваліфікаційних пропозицій.
3.5.1. Виконавець на засіданні Правління без фактичної присутності на цьому засіданні
Учасників, розглядає Кваліфікаційні пропозиції Учасників на відповідність вимогам,
установленим у п. 3.4 цього Порядку, у тому числі на предмет наявності або
відсутності параметрів «Стоп – інформації», а також іншим умовам, визначеним у
цьому Порядку. Метою розгляду Кваліфікаційних пропозицій є – допуск до подальшої
участі у процедурі відбору Учасників, Кваліфікаційні пропозиції яких відповідають
вимогам цього Порядку і не допуск інших, як неприйнятних.
3.5.2. Виконавець має право звернутися до Учасників за наданням додаткової інформації та
документів, зокрема, стосовно реальної можливості Учасника забезпечити
безперебійне постачання давальницької сировини Виконавцю та інше. У разі
ненадання вказаної інформації та документів протягом двох робочих днів, з дня
надходження такого запиту від Виконавця, Виконавець має право прийняти рішення
про відмову цьому Учаснику в допуску до наступного етапу процедури відбору.
3.5.3. Протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня закінчення строку на подання
Кваліфікаційних пропозицій, за результатами їх розгляду, Виконавець на засіданні
Правління у відношенні кожного Учасника приймає рішення про допуск або недопуск
до наступного етапу процедури відбору – участь у електронному аукціоні. В Рішенні
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Виконавця за результатами розкриття Кваліфікаційних пропозицій визначається дата
проведення електронного аукціону, яка визначається на третій робочий день з дати
прийняття зазначеного рішення. В рішенні можуть зазначатися також інші
організаційні умови електронного аукціону. Рішення оформлюється відповідним
протоколом.
3.5.4. Про допуск до етапу електронного аукціону та про дату і час його проведення
Учасники повідомляються персонально, шляхом направлення Виконавцем
відповідних повідомлень на адресу електронної пошти, зазначену в Кваліфікаційній
пропозиції
відповідного
Учасника.
Організатор
електронних
аукціонів
повідомляється Виконавцем про дату проведення аукціону, шляхом, визначеним у
договорі, укладеному між організатором електронних аукціонів та Виконавцем.
3.6. Етап процедури відбору – проведення електронного аукціону.
3.6.1. Метою проведення електронного аукціону є визначення найбільшого розміру
додаткової винагороди для наступного прийняття Виконавцем рішення про найбільш
вигідну пропозиції серед Учасників, допущених до участі в електронному аукціоні.
3.6.2. Електронний аукціон проводяться на третій робочий день з дня повідомлення
Учасників та організатора електронних аукціонів, відповідно до пп. 3.5.4. цього
Порядку.
3.6.3. Додаткова винагорода – частина вартості робіт Виконавця з переробки
давальницької сировини у карбамід та послуг з відвантаження його в морські
судна/автотранспорт навалом, яка щоквартально визначається згідно з п. 3.6.5 цього
Порядку .
3.6.4. Тариф на переробку давальницької сировини у карбамід – стала частина вартості
робіт Виконавця з переробки давальницької сировини у карбамід та послуг з
відвантаження його в морські судна/автотранспорт навалом. Тариф на переробку
давальницької сировини у карбамід складає 61 долара США без урахування ПДВ за
одну тонну виготовленої продукції. Вказаний розмір Тарифу є фіксованим та
обов’язково відображається в Договорі на переробку давальницькою сировини.
Процедура відбору, визначена цим Порядком, не впливає на розмір вказаного Тарифу.
3.6.5. Додаткова винагорода розраховується за формулою:
AR=PV×((AP  NGur  D)×0,5  Т), де:
AR – додаткова винагорода у кварталі виконання робіт (доларів США без урахування
ПДВ);
PV – обсяг виробленого карбаміду у кварталі виконання робіт (тонн);
АР – середньо-квартальна ціна 1 тонни карбаміду у кварталі виконання робіт згідно з
інформацією видання Profercy Nitrogen (умови FOB порт Південний, в доларах США,
без урахування ПДВ);
NGur – розрахункова вартість природного газу в 1 тонні карбаміду, що вираховується
за формулою:
NGur = NG×К + PU×К, де:
NG - середня квартальна ціна 1 тис куб м природного газу (без урахування ПДВ) за
результатами електронних біржових торгів на ТБ «Українська енергетична біржа»
https://www.ueex.com.ua/ на умовах післяплати за період поставки у кожному з трьох
місяців у кварталі виконання робіт;
PU – плата за потужність та за розподіл природного газу за 1 тис куб м у кварталі
виконання робіт (доларів США, без урахування ПДВ);
К – коефіцієнт перерахунку вартості природного газу у вартості 1 тонни карбаміду,
який розраховується шляхом ділення обсягу природного газу, спожитого протягом
кварталу на виробництво карбаміду, на кількість тон виробленого протягом кварталу
карбаміду з цього обсягу природного газу.
D – коефіцієнт обмеження, установлений учасником (надалі коефіцієнт обмеження D),
цей коефіцієнт не може мати від’ємне значення/бути меншим за 0 та бути більшим за
23;
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0,5 – коефіцієнт розподілення додаткового доходу на користь Виконавця;
Т – тариф на переробку природного газу в 1 тонну карбаміду є сталим і складає 61
долар США, без урахування ПДВ;
3.6.6. Під час проведення електронного аукціону Учасники, що допущені до цього етапу
процедури відбору, пропонують свій розмір коефіцієнта обмеження D, який буде
застосовуватися при визначенні додаткової винагороди. Електронний аукціон
відбувається у формі редукціону (на зниження цінової пропозиції/коефіцієнту).
Найкращою пропозицією в межах електронного аукціону буде вважатися найменший
запропонований Учасником розмір коефіцієнта обмеження D.
3.6.7. Для участі в електронному аукціоні Учасник, допущений Виконавцем до цього етапу
процедури відбору, повинен зареєструватися на відповідному електронному
конкурсному майданчику в порядку, визначеному організатором електронних
аукціонів.
3.6.8. Організація та проведення електронного аукціону відбувається відповідно до правил
та регламенту, установлених організатором електронних аукціонів та розміщених у
відкритому доступі на електронному конкурсному майданчику.
3.6.9. Результати електронних торгів надаються організатором електронних аукціонів
Виконавцю. На підставі цих результатів Виконавець визначає найбільш привабливу
пропозицію, якою буде вважатися пропозиція Учасника, що запропонував найменший
розмір коефіцієнта обмеження D.
3.6.10. Учасник, який запропонував найбільш привабливу пропозицію відповідно до п.3.6.9
цього Порядку, визнається Переможцем.
3.6.11. У разі наявності двох і більше пропозицій, які однаково відповідають критеріям
найбільш привабливої пропозиції відповідно до п. 3.6.9 цього Положення, Переможець
на даному етапі Відбору не визначається, а для його визначення Виконавець проводить
третій етап Відбору – перемовини.
3.6.12. На наступний робочий день з дати проведення електронних торгів Виконавець на
засіданні Правління приймає рішення про визначення Переможця процедури відбору
або про проведення третього етапу відбору – перемовин. Дане рішення оформлюється
протоколом Правління.
3.7. Етап процедури відбору – проведення перемовин.
3.7.1. Метою проведення третього етапу процедури відбору – перемовин, є визначення
Переможця серед Учасників з однаковими пропозиціями, які відповідають критеріям
найбільш привабливої пропозиції відповідно до п. 3.6.9 цього Порядку.
3.7.2. Під час третього етапу процедури відбору Виконавець проводить перемовини, у тому
числі з використанням електронних засобів зв’язку, з Учасниками, пропозиції яких
відповідають критеріям найбільш привабливої пропозиції, визначеним в п. 3.6.9 цього
Порядку, щодо визначення додаткових умов співпраці, без зміни результатів
електронного аукціону.
3.7.3. Протягом трьох робочих днів з дня прийняття Виконавцем рішення про проведення
перемовин, Виконавець за результатами перемовин приймає остаточне рішення про
визначення найбільш привабливої пропозиції та Переможця процедури відбору. Дане
рішення оформлюється протоколом Правління.
3.7.4. Зміст перемовин є конфіденційним.
4. МОВА, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ
ВІДБОРУ
4.1. Під час проведення процедури відбору всі документи, що готуються Виконавцем та
Учасником, викладаються українською мовою, а також можуть мати автентичний
переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.
4.2. Мовою, що застосовується під час проведення другого етапу процедури відбору –
електронного аукціону, є українська мова.
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5. ВІДХИЛЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ВІДБОРУ
5.1. Виконавець відхиляє Кваліфікаційну пропозицію Учасника у разі, якщо:
1) кваліфікаційна пропозиція Учасника не відповідає вимогам, установленим цим
Порядком;
2) учасник не надав забезпечення пропозиції;
3) учасник відмовився від укладання Договору на переробку давальницької сировини;
4) якщо до визначення переможця Виконавець звернувся до Учасника, що надав
найбільш привабливу пропозицію, за підтвердженням наданої інформації, а Учасник
не надав документів або інформації в зазначений термін;
5) кваліфікаційна пропозиція подана Учасником, який є пов’язаною особою з іншими
Учасником та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником
Виконавця;
6) у Учасника наявні безумовні параметри Стоп-інформації. Виконавець має право
відхилити пропозицію Учасника також у разі наявності умовних параметрів Стопінформації, або інформації, виявленої у разі проведення антикорупційної перевірки.
6. СКАСУВАННЯ ВІДБОРУ
6.1. Виконавець скасовує проведення відбору у разі:
1) відсутності технічної можливості виконання робіт та надання послуг, які відносяться
до предмету Договору на переробку давальницької сировини;
2) втрати потреби у проведенні Відбору;
3) за рішенням Правління Виконавця.
6.2. Про скасування процедури відбору, відповідно до п. 6.1 Порядку, Виконавець не
пізніше трьох робочих днів повідомляє Учасників та організатора електронних
аукціонів шляхом надіслання відповідного повідомлення за підписом уповноваженої
особи на адресу електронної пошти, що надавалась Виконавцю, відповідно до умов
цього Порядку.
7. ОСКАРЖЕННЯ ПРОЦЕДУР ВІДБОРУ
7.1. Будь-який Учасник має право звернутися до Виконавця стосовно рішення, дії або
бездіяльності Виконавця в рамках процедур Відбору.
7.2. Для розгляду скарг у Виконавця утворюється Комісія з розгляду скарг учасників, яка
розглядає скарги на рішення, дії або бездіяльність Виконавця протягом 5 (п’яти) робочих
днів з моменту звернення Учасника зі скаргою. Строк розгляду та прийняття рішень за
відповідною скаргою може бути продовжений до 15 (п’ятнадцяти) робочих днів, за
рішенням Комісії з розгляду скарг учасників.
7.3. За наявності доказів, що свідчать про надання у скарзі завідомо неправдивої та/або
викривленої інформації Учасником(скаржником), Комісія з розгляду скарг учасників має
право своїм рішенням встановити наявність у Учасника(скаржника) параметрів Стопінформації.
7.4. У разі виявлення Комісією з розгляду скарг учасників істотних порушень локальних
нормативних актів Виконавця та/або вимог чинного законодавства України, при проведенні
процедур Відбору, Комісія з розгляду скарг учасників ініціює засідання Правління АТ
«ОПЗ» щодо виявлених порушень. За результатами розгляду інформації щодо виявлених
порушень Правлінням АТ «ОПЗ» приймається одне з таких рішень:
- продовжити проведення процедур Відбору;
- скасувати відповідне рішення по процедурі Відбору;
- відмінити Відбір.
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7.5. Подання Учасником скарги на рішення, дію або бездіяльність Виконавця, не зупиняє
дію такого рішення та не перешкоджає проведенню процедур Відбору, якщо інше не
встановлено Правлінням АТ «ОПЗ».
8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ПРОЦЕДУРИ ВІДБОРУ
8.1. Учасник для забезпечення своєї участі у процедурі Відбору повинен перерахувати на
рахунок Виконавця 100 000 (сто тисяч) доларів США (або гривневий еквівалент за
офіційним курсом НБУ до долару США на дату здійснення платежу) до закінчення
строку для подання Кваліфікаційної пропозиції процедури відбору.
8.2. Перерахування здійснюється на наступні рахунки:
Поточний рахунок у гривнях UA403223130000026006000031597
в Філії АТ “Укрексімбанк” в м.Одесі, Код банку 322313
для валюти:
IBAN: UA403223130000026006000031597
Account with institution (банк отримувача): SWIFT: EXBSUAUX
JSC”The State Export- Import Bank of Ukraine”, Kiev, Ukraine.
for the Odessa Branch.
Bank address: Ukraine, 03150 Kyiv, 127 Antonovycha Str.
8.3. У разі визначення Учасника Переможцем та підписання з ним Договору на переробку
давальницької сировини, грошові кошти, сплачені таким Учасником як Забезпечення
пропозиції, ураховуються у якості забезпечення виконання цього договору на умовах,
визначених цим договором.
8.4. Забезпечення пропозиції процедури відбору не повертається Виконавцем у разі:
1) не підписання Учасником, що став переможцем процедури відбору, договору на
переробку давальницької сировини;
2) надання Учасником недостовірних відомостей чи документів у Кваліфікаційній
пропозиції відбору.
8.5. Виконавець повинен повернути забезпечення пропозиції процедури відбору протягом
десяти банківських днів:
1) Учасникам, які не були допущені до другого етапу – електронного аукціону, після
прийняття такого рішення Виконавцем;
2) Учасникам, пропозиції яких не були визнані найбільш привабливими відповідно до
п. 3.6.9 цього Порядку, після прийняття рішення Виконавцем за результатами
електронного аукціону;
3) Учасникам, яких не було оголошено переможцями, після прийняття рішення
Виконавцем про оголошення певного учасника Переможцем процедури відбору;
4) Всім учасникам у разі закінчення процедури відбору та не укладання договору на
переробку давальницької сировини з жодним з Учасників, що подали кваліфікаційні
пропозиції процедури відбору;
5) Учасникам, пропозиція яких відхилена, після прийняття рішення Виконавцем про
відхилення пропозиції певного Учасника;
6) За письмовою вимогою Учасника, за рішенням Виконавця;
7) Усім Учасникам у разі скасування відбору.
8.6. Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції процедури відбору (у разі, якщо вони
не повертаються Учаснику), залишаються на рахунку Виконавця.
9. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ НА ПЕРЕРОБКУ ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ
9.1. Виконавець укладає Договір на переробку давальницької сировини з Учасником,
якого було визначено переможцем, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня визнання
Переможцем цього Учасника. У разі необхідності погодження укладання цього
Договору із Наглядовою радою чи Загальними зборами акціонерів АТ «ОПЗ», даний
Договір укладається протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання такого
погодження.
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9.2. У разі не укладання договору з вини Переможця у строк, визначений цим Порядком,
Виконавець має право повторно визначити найбільш привабливу пропозицію та
Переможця серед інших Учасників та укласти з ним договір на переробку
давальницької сировини з урахуванням умов цього Порядку. Даний договір
укладається протягом трьох робочих днів з дня повторного визнання переможця
процедури відбору, а у разі необхідності погодження укладання цього Договору із
Наглядовою радою чи Загальними зборами АТ «ОПЗ» - протягом 3 (трьох) робочих
днів з дня отримання такого погодження.
9.3. У разі дострокового припинення або розірвання укладеного з Переможцем Договору
на переробку давальницької сировини, Виконавець має право повторно визначити
найбільш привабливу пропозицію та Переможця серед інших Учасників та укласти з
ним договір на переробку давальницької сировини з урахуванням умов цього
Порядку. Даний договір укладається протягом трьох робочих днів з дня повторного
визнання переможця процедури відбору, а у разі необхідності погодження укладання
цього Договору із Наглядовою радою чи Загальними зборами АТ «ОПЗ» - протягом
3 (трьох) робочих днів з дня отримання такого погодження.
10. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ДОГОВОРУ НА ПЕРЕРОБКУ ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ
СИРОВИНИ
10.1. Договір на переробку давальницької сировини укладається у письмовій формі
відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу
України, Кодексу газотранспортної системи, з урахуванням особливостей, визначених
цим Порядком. Типовий договір є невід’ємною частиною даного Порядку (Додаток
№ 1).
10.2. Умови договору на переробку давальницької сировини не повинні відрізнятися від
умов Типового договору, а також відповідати іншим вимогам, установленим цим
Порядком, у тому числі запропонованій Переможцем найбільш привабливої
пропозиції та іншим погодженим між Виконавцем та Переможцем умовам, за
наявності таких.
10.3. У разі, якщо сторони не досягли згоди щодо усіх істотних умов, договір на переробку
давальницької сировини вважається неукладеним.
11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1. У разі, якщо окремі положення цього Порядку суперечать або не відповідають
положенням документів, які прийняті загальними зборами акціонерів Виконавця
та/або Наглядовою радою Виконавця, як обов’язкові для АТ «ОПЗ», застосовуються
положення таких документів.
Додатки:
1. Типові договори на переробку давальницької сировини для резидентів та нерезидентів
України,
2. Опитувальник Учасника,
3. Проєкт Попереднього договору.

