Додаток
до розпорядження
від 20.10.2020 № 846-р
(зі змінами, затвердженими
розпорядженням від 22.04.2021
№ 01-418-р)

Порядок
формування переліку страхових компаній, що здійснюють забезпечення
тендерних пропозицій учасників процедур закупівель, замовником яких є
ДП «НАЕК «Енергоатом», а також забезпечення виконання умов договорів про
закупівлю

1. Загальні положення:
1.1 Цей Порядок визначає механізм формування та ведення переліку страхових
компаній, що здійснюють забезпечення тендерних пропозицій учасників процедур
закупівель, замовником яких є ДП «НАЕК «Енергоатом», а також забезпечення
виконання договорів про закупівлю переможцями процедур закупівель шляхом
укладення з такими учасниками договорів страхування (страхування
відповідальності учасників процедур закупівель перед третіми особами (ДП
«НАЕК «Енергоатом») (далі – Порядок). Факт укладення договору страхування
засвідчується страховою гарантією.
1.2 Метою формування переліку страхових компаній у ДП «НАЕК «Енергоатом» є
визначення їх фінансової стійкості для забезпечення захисту економічних інтересів
ДП «НАЕК «Енергоатом», мінімізація ризиків у разі надання учасниками процедур
закупівель, замовником яких є ДП «НАЕК «Енергоатом», забезпечення тендерних
пропозицій та забезпечення виконання договору про закупівлю.
1.3 Перелік страхових компаній, що здійснюють забезпечення тендерних пропозицій
учасників процедур закупівель, замовником яких є ДП «НАЕК «Енергоатом», а
також забезпечення виконання договорів про закупівлю (далі – Перелік)
розміщується та перебуває в постійному відкритому доступі на офіційному сайті
ДП «НАЕК «Енергоатом» (розділ «Діяльність» – підрозділ «Страхування»).
1.4 У разі якщо до законодавства України будуть внесені зміни, які стосуватимуться
питань, врегульованих цим Порядком, до моменту внесення відповідних змін до
Порядку необхідно керуватися вимогами чинного законодавства України.
1.5 Цей Порядок також застосовується під час подання учасниками забезпечення
пропозиції для участі у спрощеній закупівлі.
2. Механізм формування Переліку страхових компаній:
2.1 Перелік формується зі страхових компаній, які відповідають вимогам, зазначеним
у п. 3 Порядку, що підтверджено документами відповідно до п. 4 Порядку.
2.2 Для включення до Переліку страхова компанія письмово направляє на адресу
ДП «НАЕК «Енергоатом» лист із додатками, передбаченими п. 4 цього Порядку.
2.3 Аналіз пакета документів, поданих відповідно до п. 2.2, здійснюється виконавчою
дирекцією з правового забезпечення (далі – ВДПЗ). Формування та ведення
Переліку протягом року здійснюється ВДПЗ.

2.4 Страхова компанія, яка відповідає вимогам п. 3 Порядку, включається до Переліку,
про що ВДПЗ повідомляє відповідний структурний підрозділ, що супроводжує та
веде офіційний веб-сайт ДП «НАЕК «Енергоатом», для розміщення відповідної
інформації на офіційному сайті ДП «НАЕК «Енергоатом» (розділ «Діяльність» –
підрозділ «Страхування»).
2.5 Страхова компанія, що не відповідає вимогам п. 3 Порядку та/або не надала
документи, передбачені п. 4 цього Порядку, не включається до Переліку, про що на
її адресу направляється відповідне повідомлення. При цьому страхова компанія не
позбавляється можливості повторно направити необхідні документи.
2.6 Про включення до Переліку страхову компанію повідомляють відповідним листом
(повідомленням).
2.7 Страхові компанії, що включені до Переліку, щорічно до 1 березня поновлюють
документи, передбачені п. 4.3 – 4.9 Порядку.
3.
3.1
3.2

3.3

3.4
3.5
3.6

Перелік формується зі страхових компаній, які підтвердили відомості, що
містять таку інформацію:
Наявність ліцензії на право здійснення добровільного страхування
відповідальності перед третіми особами.
Рівень страхових виплат повинен бути не менше 20% відповідно до отриманих
страхових платежів на останню звітну дату.
Ця вимога не застосовується до страхових компаній, які не здійснюють
ризикового страхування (а саме: медичне страхування, КАСКО, ОСЦПВВНТЗ).
Відсутність невиконаних заходів впливу, яка підтверджена Національним банком
України, який здійснює державне регулювання щодо ринків небанківських
фінансових послуг за порушення законів та інших нормативно-правових актів, що
регулюють діяльність з надання фінансових послуг (далі – НБУ).
Фактичний запас платоспроможності страхової компанії повинен перевищувати
розрахунковий нормативний запас платоспроможності страхової компанії.
Наявність страхових резервів у розмірі не менше 10 000 000,00 (десяти мільйонів)
гривень на дату подання документів.
Наявність гарантійного фонду в розмірі не менше 10 000 000,00 (десяти мільйонів)
гривень на дату подання документів.

4. Для включення до Переліку страхові компанії повинні надати такі документи:
4.1 Лист з обов’язковим зазначенням повної назви страхової компанії, коду ЄДРПОУ,
місцезнаходження, поштової адреси, телефону, факсу (за наявності), електронної
адреси (за наявності); банківських реквізитів, відомостей про керівництво
(прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон).
4.2 Копію ліцензії на здійснення добровільного страхування відповідальності перед
третіми особами, засвідчену підписом керівника страхової компанії та скріплену
печаткою (за наявності).
4.3 Копію Балансу підприємства (форма № 1) за попередній звітний період (рік) та за
кожен квартал поточного року, засвідчену підписом керівника страхової компанії
та скріплену печаткою (за наявності).
4.4 Копію Звіту про фінансові результати (форма № 2) за попередній звітний період
(рік) та за кожен квартал поточного року, засвідчену підписом керівника страхової
компанії та скріплену печаткою (за наявності).

4.5 Копію Звіту про доходи та витрати страхової компанії за попередній звітний період
(рік) та за кожен квартал поточного року, засвідчену підписом керівника страхової
компанії та скріплену печаткою (за наявності).
4.6 Копія документа «Розділ 6 Умови забезпечення платоспроможності страховика» за
попередній звітний період (рік) та за кожен квартал поточного року, засвідчені
підписом керівника страхової компанії та скріплені печаткою (за наявності).
4.7 Довідку про рівень страхових виплат за останній календарний рік та за кожен
квартал поточного року, засвідчену підписом керівника страхової компанії та
скріплену печаткою (за наявності).
4.8 Довідка з податкової інспекції про відсутність заборгованості перед бюджетами
всіх рівнів. Довідка має бути чинною на дату її надання.
4.9 Документ, виданий НБУ, про відсутність невиконаних заходів впливу.
4.10 Затверджені в страховій компанії форми договорів (за наявності): забезпечення
тендерних пропозицій учасників процедур закупівель та забезпечення виконання
договорів про закупівлю.
5. Вимоги до страхової гарантії:
5.1 Страхові компанії, що включені до Переліку, повинні надавати страхові гарантії
згідно із зразком (додатки 1, 2 до Порядку) та з урахуванням вимог, викладених у
п. 5 Порядку. Страхові гарантії, які не відповідають зразкам (додатки 1, 2 до
Порядку) та/або зазначеним у п. 5 Порядку вимогам, ДП «НАЕК «Енергоатом» не
прийматимуться (відхилятимуться).
5.2 Страхові компанії можуть вносити зміни до умов страхових гарантій за наявності
відповідного рішення ДП «НАЕК «Енергоатом».
5.3 Страхова гарантія, яка надається учасником процедури закупівлі, повинна бути
чинною на кінцеву дату подання тендерної пропозиції (гарантія набирає чинності
після внесення страхового платежу). Строк дії страхової гарантії повинен
відповідати вимогам тендерної документації.
5.4 Страхова гарантія повинна бути безвідкличною та безумовною.
5.5 Умови страхової гарантії (страхові випадки, винятки, термін дії тощо) повинні бути
автентичні договору страхування відповідальності перед третіми особами, на
підставі якого була видана страхова гарантія.
5.6 Страхові випадки та винятки, які зазначаються в страховій гарантії як забезпечення
тендерної пропозиції, повинні відповідати вимогам статті 25 Закону України «Про
публічні закупівлі».
5.7 Страхові випадки та винятки, які зазначаються в страховій гарантії як забезпечення
виконання договору про закупівлю, повинні відповідати економічним інтересам
ДП «НАЕК «Енергоатом», умовам тендерної документації та договорів про
закупівлю, а також вимогам статті 27 Закону України «Про публічні закупівлі».
5.8 Страхова гарантія як забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції учасника
надається з обов’язковим накладанням електронного підпису (ЕП) уповноваженої
особи страхової компанії разом із копією договору за підписом керівника або
уповноваженої особи, скріпленою печаткою (у разі її використання), у сканованому
вигляді в форматі PDF або як електронний документ з накладеним ЕП відповідно
до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» і
Закону України «Про електронні довірчі послуги», на підставі якого було видано
страхову гарантію, та доказами її оплати (платіжне доручення або прибутковий
касовий ордер, або чек).

5.9 Страхова гарантія забезпечення виконання договору про закупівлю надається із
фізичним накладанням підпису уповноваженої особи та печатки страхової компанії
разом із завіреною копією договору страхування, на підставі якого була видана
страхова гарантія, та доказами її оплати.
5.10 Договір страхування має містити умову про те, що заява про виплату страхового
відшкодування пред’являється протягом 30 робочих днів з моменту настання
страхового випадку.
6. Підставою для виключення страхової компанії з Переліку є:
6.1 Непоновлення документів згідно з п. 2.7 Порядку.
6.2 Порушення строків виплати страхового відшкодування та/або незаконна відмова у
виплаті страхового відшкодування, що підтверджується рішенням суду, яке
набрало законної сили.
6.3 Неодноразове звернення (два і більше разів) учасника торгів щодо відхилення його
тендерної пропозиції у зв’язку із невідповідністю страхової гарантії (зокрема
форми, умов) вимогам тендерної документації чи положенням Закону України
«Про публічні закупівлі» з вини страхової компанії.
6.4 Отримання відомостей щодо порушення провадження у справі про банкрутство
страхової компанії.

