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1. Замовник: 

1.1. Найменування: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 21708016 

1.3. Місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17 

1.4. Особи, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками: Старцева Тетяна 

Володимирівна - начальник управління припинення процедури ліквідації 

неплатоспроможних банків, тел. (044) 3333-623 (з технічних питань); Мазур Тетяна 

Миколаївна – начальника відділу координації закупівель та контрактування 

фінансового департаменту, тел. (044) 3333-566 (з організаційних питань). 

2. Інформація про предмет закупівлі 
2.1. Найменування предмету закупівлі: нотаріальні послуги (прийняття 

нотаріусом грошових сум у депозит для передавання кредиторам ПАТ «БАНК 

ФОРУМ») (далі – Нотаріальні послуги). 

Предмет закупівлі не підпадає під сферу застосування Закону України «Про 

публічні закупівлі» відповідно до абзацу 14 частини 3 статті 2. 

До участі у конкурсі запрошуються державні та приватні нотаріуси, які здійснюють 

свою діяльність у м. Києві (за адресою розташування ПАТ «БАНК ФОРУМ»). 

2.2. Опис предмета закупівлі, в тому числі необхідні технічні, якісні та інші 

характеристики: викладені у Додатку 1. 

2.3. Строк надання послуг та умови розрахунку: Нотаріальні посли повинні 

бути надані не пізніше 26.04.2019 року, розрахунок за надання яких 

здійснюватиметься відповідно до пункту 4 глави 21 розділу ІІ Порядку вчинення 

нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства 

юстиції України від 22.02.2012 №296/5, зареєстровано за №282/20595. 

3. Подання пропозицій. 

3.1. Місце подання: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17. 

3.2. Спосіб подання: особисто до канцелярії Фонду або засобами поштового 

зв’язку. 

3.3. Кінцевий термін подання: до 10-00, «15» квітня 2019 року. 

4. Розкриття пропозицій. 

4.1. Місце: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17. 

4.2. Дата та час: «15» квітня 2019 року, 12-30. 

На процедуру розкриття пропозицій запрошуються всі учасники та/або їх 

уповноважені представники, а також  уповноважені представники Громадська 

організація "АСОЦІАЦІЯ ПОТЕРПІЛИХ ВКЛАДНИКІВ "ФОРУМ СОС" 

5. Додаткова інформація: 

5.1. Конкурсна пропозиція учасника процедури подається у письмовій формі, 

українською мовою, на фірмовому бланку учасника за підписом уповноваженої 

особи, у запечатаному конверті. 

На конверті повинно бути зазначено: 

- повне найменування і місцезнаходження замовника; 

- назва предмета закупівлі; 

- повне найменування учасника процедури, його адреса, ідентифікаційний номер 

учасника, номери контактних телефонів, e-mail (обов’язково); 

- маркування: «Не відкривати до ______________________» (зазначаються час та 

дата розкриття пропозицій). 

5.2. Пропозиція учасника повинна містити: 



 
 

- згоду учасника про надання послуг відповідно до умов Технічного завдання, 

наведеного в додатку 1 до Договору; 

- цінову пропозицію за формою, наведеною у Додатку 2;  

- документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам та 

критеріям, згідно Додатку 3; 

- довідку учасника про відсутність конфлікту інтересів за формою, наведеною в 

Додатку 4. 

5.3. Конкурсна пропозиція учасника повинна відповідати усім вимогам, зазначеним 

у конкурсній документації. 

Конкурсна пропозиція учасника, що не відповідає встановленим у конкурсній 

документації вимогам – відхиляється та не допускається до оцінки, про що 

повідомляється відповідний учасник. 

Фонд визначає переможця(ів) конкурсу наступним чином: 

1) на I етапі здійснюється оцінка конкурсної пропозиції на відповідність 

кваліфікаційним вимогам та критеріям, передбачених Додатком 4 конкурсної 

документації.   

2) на IІ етапі за єдиним критерієм – найнижча ціна (розмір винагороди у 

гривневому еквіваленті) обирається переможець(ці) серед учасників, які 

відповідають кваліфікаційним вимогам та критеріям, передбачених Додатком 4 

конкурсної документації в наступному послідовному порядку: 

- - всі учасники, допущені до ІІ етапу, запрошуються на процедуру 

«зменшення ціни».  

На процедурі учасникам пропонується зменшити зазначену у ціновій пропозиції 

ціну у добровільному порядку, шляхом оголошення чергової зменшеної ціни доти, 

доки кожен з учасників не оголосить про те, що запропонував кінцеву ціну. 

Якщо учасник ціну не зменшує, вважається, що ціна, зазначена у ціновій пропозиції 

є кінцевою. 

За результатом проведення процедури «зменшення ціни» робочою групою 

тендерного комітету складається Протокол зменшення ціни, в якому фіксуються 

зменшенні (кінцеві) ціни усіх учасників. 

- учасник, який запропонував найменше значення ціни визначається 

переможцем конкурсу на закупівлю Нотаріальних послуг.  

У випадку надання згоди іншими учасниками працювати за ціною учасника, що 

запропонував найменше значення, визначаються переможці конкурсу на закупівлю 

Нотаріальних послуг.     

В залежності від кількості переможців, які  надали згоду щодо найменшої ціни, 

кредитори ПАТ «БАНК ФОРУМ» в кількості 7100 (сім тисяч сто) будуть 

розподілені між нотаріусами, пропорційно за алфавітним порядком.  

5.4. Фонд має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту поданих ними 

документів з метою спрощення розгляду. 

5.5. Фонд має право відмінити (частково відмінити) конкурс на будь-якому етапі 

конкурсу з будь-яких підстав. Повідомлення про відміну (часткову відміну) 

конкурсу направляється Замовником на адреси відповідних учасників, зазначених 

в конкурсній пропозиції або Єдиному реєстрі нотаріусів. 

  

 

Голова тендерного комітету                                                            К.М. Ворушилін 



 
 

Додаток 1 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

 

Предметом закупівлі є нотаріальні послуги (прийняття нотаріусом грошових 

сум у депозит для передавання кредиторам ПАТ «БАНК ФОРУМ»). 

Метою здійснення закупівлі є внесення грошових сум у депозит нотаріуса (ів), 

які сформовані як акцептовані кредиторські вимоги ПАТ «БАНК ФОРУМ» в 

кількості 7100 (сім тисяч сто).  

Державні та приватні нотаріуси у випадках, передбачених законодавством 

України, приймають у депозит грошові суми та цінні папери. 

Підпунктом 2.1. пункту 2 глави 21 Порядку вчинення нотаріальних дій 

нотаріусами України, що зареєстрований Міністерством юстиції України за № 

282/20595 від 22.02.2012 встановлені способи внесення грошових сум у депозит 

нотаріуса. 

Приписами частини першої статті 537 ЦКУ визначається, що боржник має 

право виконати свій обов'язок шляхом внесення належних з нього кредиторові 

грошей або цінних паперів у депозит нотаріуса, нотаріальної контори в разі: 

- відсутності кредитора або уповноваженої ним особи у місці виконання 

зобов'язання; 

- ухилення кредитора або уповноваженої ним особи від прийняття виконання 

або в разі іншого прострочення з їхнього боку; 

- відсутності представника недієздатного кредитора. 

Нормативно-правовим актом, що регулює процедури, які виникають в процесі 

виконання дій щодо визначення суми заборгованості кожному кредитору, 

віднесення вимог кредиторів до певної черги, відхилення вимог кредиторів у разі 

непідтвердження їх фактичними даними, складання реєстру акцептованих вимог 

кредиторів, внесення змін до реєстру акцептованих вимог кредиторів, а також 

порядок задоволення вимог кредиторів банку, що ліквідується є затверджене 

рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

21.08.2017 №3711 «Положення про порядок складання і ведення реєстру 

акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що 

ліквідуються», зареєстроване у Міністерстві юстиції України за №1104/30972 від 

07.09.2017. 

За наявності у банку вимог кредиторів, що не були задоволені до визначеного 

строку завершення ліквідації у зв'язку з неможливістю їх виплати кредиторам 

(зокрема, через відсутність, невірне зазначення реквізитів у заяві кредитора, 

наявності підстав, передбачених частиною першою статті 537 ЦКУ) банк здійснює 

перерахування коштів у депозит нотаріуса за місцем знаходження банку. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Додаток 2 
 

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ 

 

_______________________________ надає свою пропозицію щодо надання 

нотаріальних послуг (прийняття нотаріусом грошових сум у депозит для 

передавання кредиторам ПАТ «БАНК ФОРУМ») та погоджується надати вказані 

послуги згідно вимог, зазначених у цій конкурсній документації з наступною 

ціновою пропозицією: 

 

Найменування предмету закупівлі 
грн. за прийняття на депонент 1 

(одного) кредитора 

Нотаріальні послуги (прийняття нотаріусом 

грошових сум у депозит для передавання 

кредиторам ПАТ «БАНК ФОРУМ») 

 

 

До ціни пропозиції включено всі необхідні податки, збори, обов’язкові 

платежі, витрати технічного характеру (копіювання документів, кур’єрські 

послуги, тощо), та інші витрати, що пов’язані із наданням нотаріальних 

послуг (прийняття нотаріусом грошових сум у депозит для передавання 

кредитору). 

 

_____________________________________   _________________ 

(посада, ПІБ уповноваженої особи Учасника)    (підпис) 
 



 
 

           Додаток 3 

Кваліфікаційні критерії відповідності учасників 
Найменування 

критерію 
Вимоги до критерію Документ, що підтверджує 

відповідність 

кваліфікаційному критерію 

1. Наявність 

працівників відповідної 

кваліфікації, які мають 

необхідні знання та 

досвід 

Нотаріуси (діяльність яких не 

зупинена), які мають свідоцтво 

про право на зайняття 

нотаріальною діяльністю та 

здійснюють нотаріальну 

діяльність в нотаріальному 

окрузі за місцезнаходженням 

банку (місто Київ) 

- копія чинного свідоцтва про 

право на зайняття нотаріальною 

діяльністю;  

- копія чинного Реєстраційне 

посвідчення про реєстрацію 

приватної нотаріальної діяльності 

(для приватних нотаріусів);  

2. Наявність 

обладнання та 

матеріально-технічної 

бази 

Наявність рахунку для обліку 

депозитних сум, відкритого в 

органах державного 

казначейства (для державних 

нотаріусів). 

Наявність відкритих поточних 

рахунків (для приватних 

нотаріусів) в банках з 

державною часткою або в 

банках іноземних банківських 

груп (крім банківських груп 

Російської Федерації)  

- копія повідомлення органу 

державного казначейства про 

відкриття рахунку (для 

державних нотаріусів) 

 - оригінал довідки банку, в якому 

відкрито поточний рахунок, 

видана не пізніше 30 днів до дати 

подачі документів (для приватних 

нотаріусів) 

- перевірка відповідності 

критерію 2 здійснюється 

структурним підрозділом Фонду, 

до завдань якого належить аналіз 

фінансового стану банків. 

3. Наявність 

бездоганної ділової 

репутації 

Сукупність підтвердженої 

інформації про особу, що дає 

можливість зробити висновок 

про відповідність її діяльності 

вимогам законодавства 

- довідка в довільній формі, щодо 

підтвердження відсутності 

протягом здійснення нотаріальної 

діяльності фактів її зупинення, в 

зв’язку з настанням обставин, 

передбаченими п.1-6, 8 ч.1 ст. 29-

1 Закону України «Про нотаріат»;   

- перевірка відповідності ділової 

репутації здійснюється 

структурним підрозділом Фонду, 

до повноважень якого належить 

проведення перевірки 

відповідності учасників критерію 

"наявність бездоганної ділової 

репутації". При цьому вказаний 

підрозділ самостійно збирає 

відомості про відповідність 

діяльності учасника, вимогам 

закону, діловій практиці та 

професійній етиці, а також 

відомості про порядність, 

професійні та управлінські 

здібності фізичної особи, 

використовуючи відкриті реєстри 

та бази даних України 

 

 



 
 

Додаток 4 

ДОВІДКА 

про відсутність конфлікту інтересів 

 

(найменування учасника процедури), у зв’язку із наміром прийняти участь у 

відкритому конкурсі для закупівлі нотаріальних послуг (прийняття нотаріусом 

грошових сум у депозит для передавання кредиторам ПАТ «БАНК ФОРУМ»), 

повідомляє про відсутність конфлікту інтересів, як реального так і потенційного, 

між приватним інтересом (найменування учасника процедури) та можливими 

обов’язками перед Банком та Фондом в рамках надання Нотаріальних послуг, що 

може вплинути на об’єктивність або неупередженість при наданні послуг, або на 

вчинення чи не вчинення дій під час надання послуг, а також відсутність фактів 

участі учасника (представника учасника) у судових спорах в статусі відповідача 

або третьої особи на стороні відповідача проти ПАТ «БАНК ФОРУМ» та/або 

Фонду. 

(найменування учасника процедури) зобов’язується: 

 вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, 

потенційного конфлікту інтересів; 

 повідомляти Замовника не пізніше наступного робочого дня з моменту 

виявлення реального чи потенційного конфлікту інтересів; 

 не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту 

інтересів; 

 вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного 

конфлікту інтересів. 

(найменування учасника процедури) зобов’язується не вчинення дій або 

бездіяльності всупереч вимог законодавства та інтересів ПАТ «БАНК ФОРУМ» 

та Фонду на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх 

осіб. 

 

 

посада підпис ПІБ 

 

 

 

 

 

 

 

 


