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№ Розділ 1. Загальні положення 

1 2 3 

1 Терміни, які 

вживаються в тендерній 

документації 

Тендерну документацію щодо умов закупівлі розроблено 

відповідно до Наказу ДП «Зовнішторгвидав України» від 

13.04.2016 року №35 (зі змінами та доповненнями) та 

чинного законодавства України. Терміни вживаються у 

значеннях, наведених у чинних нормативно-правових 

актах України. 

2 Інформація про 

замовника торгів 
 

2.1 повне найменування Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації); 

2.2 місцезнаходження Україна, 01004, м. Київ, булв. Шевченко, 3 

2.3 посадова особа 

замовника, уповноважена 

здійснювати зв'язок з 

учасниками 

Груз Геннадій Миколайович, заступник начальника 

відділу інвестиційного розвитку та охорони праці, , член 

тендерного комітету, 01004, м. Київ, вул. Хрещатик, 12  

тел. (044) 278-81-60 

3 Процедура закупівлі Допорогова закупівля 

4 Інформація про предмет 

закупівлі 
 

4.1 назва предмета закупівлі Містобудівний розрахунок та предпроектні роботи по 

об’єкту «Будівництво багатофункціонального спортивного 

комплексу з льодовою ареною та басейном на вул. 

Тростянецькій, 60»  (ДК 021:2015 код 71400000-2 -

 Послуги у сфері містобудування та ландшафтної 

архітектури)  

 
4.2 опис окремої частини 

(частин) предмета 

закупівлі (лота), щодо 

якої можуть бути подані 

тендерні пропозиції  

Закупівля за окремими лотами не передбачена. 

4.3 місце, кількість, обсяг 

поставки товарів 

(надання послуг, 

виконання робіт) 

Місце виконання робіт: м. Київ вул. Тростянецька, 60 

Виконання робіт. 

Обсяг виконання робіт зазначено у Додатку  3 даної 

тендерної документації 

4.4 строк поставки товарів 

(надання послуг, 

виконання робіт) 

60 робочих днів від дати підписання договору 

5 Недискримінація 

учасників 
Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та 

організаційно-правових форм беруть участь у процедурі 

закупівлі  на рівних умовах. 

6 Інформація про 

валюту, у якій повинно 

бути розраховано та 

зазначено ціну 

тендерної пропозиції 

Валютою тендерної пропозиції є гривня. 

У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, 

такий учасник може зазначити ціну тендерної пропозиції у 

доларах США або Євро. 

При розкритті тендерних пропозицій ціна такої тендерної 
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пропозиції перераховується у гривні за офіційним курсом 

до долару США або Євро, установленим Національним 

банком України на дату розкриття тендерних пропозицій. 

7 

Інформація  про  мову 

(мови),  якою  (якими) 

повинно  бути  складен

о тендерні пропозиції 

Тендерні пропозиції повинні бути складені українською 

мовою. Документи або копії документів, що надаються 

Учасниками у складі  їх тендерних пропозицій, викладені 

іншими мовами, повинні надаватися разом із їх 

автентичним перекладом на українську мову. 

Визначальним є текст, викладений українською мовою. 

Одночасно повідомляємо, що згідно ст.10 Конституції 

України, яка є чинною, державною мовою в Україні є 

українська мова.  

Розділ 2. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції  

1 Зміст і спосіб подання 

тендерної пропозиції 
Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді 

шляхом заповнення електронних форм з окремими 

полями, де зазначається інформація про ціну, інші 

критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), та 

завантаження файлів зі сканованими копіями документів, 

а саме подається: 

- інформація з документами, що підтверджують 

відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та 

іншим вимогам замовника, згідно додатку 1 до тендерної 

документації; 

- ескізна пропозиція, згідно Додатка 3; 

- інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні 

характеристики предмета закупівлі – згідно Додатку 3 

до цієї тендерної документації; 

- документ, що підтверджує повноваження службової особи 

або представника учасника процедури закупівлі щодо 

підпису документів тендерної пропозиції. У разі, якщо 

документи тендерної пропозиції підписуються керівником 

Учасника (юридичної особи), то повноваження щодо 

підпису документів пропозиції підтверджується копією 

протоколу зборів учасників/засновників та/або копією 

наказу (розпорядження) про його призначення. Якщо 

документи тендерної пропозиції підписуються 

(завіряються) іншою особою, ніж керівник Учасника, 

подається довіреність (доручення) про надання 

повноважень цій особі підписувати такі документи та 

копія документа, що засвідчує цю особу (копія паспорту, 

посвідчення тощо); 

-  «Тендерна пропозиція» за формою відповідно до додатку 

№ 2 Документації; 

- завізований (погоджений) проект договору, згідно з 

додатком  №4 цієї Документації – подається у 

сканованому форматі із підписом кожної сторінки проекту 

договору (завіреною печаткою за наявністю) 

уповноваженою особою учасника; Увага! Проект 

договору не заповнюється (окрім п.3.2.(ціна договору) та 

додатку 2 до договору (кошторис)), а лише підписується 

Уповноваженою особою Учасника та завіряється 



4 
 

печаткою*  (кожна сторінка) у знак повного та 

беззастережного погодження з умовами договору. 

 

- документ, що підтверджує надання учасником 

забезпечення тендерної пропозиції (якщо таке 

забезпечення передбачено оголошенням про проведення 

процедури закупівлі); 

 

- копія дозволу або ліцензії на провадження певного 

виду господарської діяльності, якщо отримання такого 

дозволу або ліцензії на провадження такого виду 

діяльності передбачено законодавством. 

Електронний вигляд тендерної пропозиції повинен бути 

чітким та відображати підписи та печатки, у тому числі 

нотаріальне посвідчення документів. Всі документи тендерної 

пропозиції подаються у сканованому вигляді в форматі  

«PDF».  

Скановані копії документів виготовляються з оригіналів 

документів, складених безпосередньо учасником (довідки в 

довільній формі, інші документи), копій та оригіналів 

документів, надання яких вимагається згідно з цією 

документацією, виданих учаснику іншими організаціями, 

підприємствами та установами. 

*у разі наявності 

2 Забезпечення тендерної 

пропозиції 
Замовник не вимагає надання учасниками забезпечення 

тендерної пропозиції. 

 

3 Строк, протягом якого 

тендерні пропозиції є 

дійсними 

Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 30 

днів з дати розкриття тендерних пропозицій.  

4 Кваліфікаційні 

критерії до учасників 

та вимоги 

Замовник вимагає від учасників документального 

підтвердження інформації (згідно Додатку 1) про їх 

відповідність наступним кваліфікаційним критеріям:  

- наявність обладнання та матеріально-технічної 

бази; 

- наявність працівників відповідної кваліфікації та 

підготовки, які мають необхідні знання та досвід; 

- наявність документально підтвердженого досвіду 

виконання аналогічних договорів. 

Замовник має право звернутися за підтвердженням 

інформації, наданої Учасником, до органів державної 

влади, підприємств,   установ,  організацій  відповідно до 

їх  компетенції. 

5. Інформація про 

технічні, якісні та 

кількісні 

характеристики 

предмета закупівлі 

Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі 

тендерних пропозицій інформацію, яка підтверджує 

відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, 

якісним, кількісним вимогам до предмета закупівлі, 

установленим замовником у додатку  3 до тендерної 

документації. 
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Розділ 3. Подання та розкриття тендерної пропозиції 

1 Кінцевий строк 

подання тендерної 

пропозиції 

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 23.04.2018 

Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до 

реєстру. 

Електронна система закупівель автоматично формує та 

надсилає повідомлення учаснику про отримання його 

пропозиції із зазначенням дати та часу. 

Учасник має право подати пропозицію до закінчення 

терміну її подання. 

2 Дата та час розкриття 

тендерної пропозиції 
Дата і час розкриття тендерних пропозицій визначаються 

електронною системою закупівель автоматично. 

Розділ 4. Оцінка тендерної пропозиції 

1 Перелік критеріїв та 

методика оцінки 

тендерної пропозиції із 

зазначенням питомої 

ваги критерію 

Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично 

електронною системою закупівель на основі критеріїв і 

методики оцінки, зазначених у цій тендерній документації, 

та шляхом застосування електронного аукціону.  

Оцінка тендерних пропозицій учасників здійснюється за 

єдиним критерієм – ціна пропозиції (з ПДВ). 

Пропозиція, яка матиме найнижчу ціну за підсумками 

електронного аукціону (оцінки) вважатиметься найбільш 

економічно вигідною.     

Замовник розглядає Учасника, який надав за результатами 

Аукціону найнижчу пропозицію та приймає рішення щодо 

відповідності пропозиції вимогам, зазначеним у період 

оголошення Закупівлі. 

Якщо пропозиція відповідає умовам закупівлі, Замовник 

визначає такого Учасника переможцем та публікує в 

системі скан-копію документа з відповідним рішенням. 

2 Відхилення тендерних 

пропозицій 
Виключними підставами дискваліфікації є: 

- пропозиція Учасника, який запропонував 

найменшу ціну не відповідає умовам закупівлі; 

- Учасник, який запропонував неменшу ціну, 

відмовився від підписання договору.  

У разі дискваліфікації Учасника, який запропонував 

найменшу ціну, Замовник публікує в системі скан-копію 

документу з відповідним аргументованим рішенням. 

Розділ 5. Результати торгів та укладання договору про закупівлю 

1 Скасування закупівлі: Скасувати закупілю може виключно Замовник із 

зазначеням аргументованих підстав прийняття такого 

рішення. Якщо в момент закінчення прийому пропозицій 

жоден учасник не зареєстрував пропозицію, Система 

автоматично присвоює Закупівлі статус «Закупівля не 

відбулась». У разі, якщо всі Учасники Закупівлі були 

дискваліфіковані, Закупівля автоматично переводиться 

Системою у статус «Закупівля не відбулась». 

Замовник зобов’язаний завершити Закупівлю шляхом 

підписання договору або відміни закупівлі протягом 30 

днів після закінчення строку подання пропозицій. 
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2 Строк укладання 

договору  
Договір за результатами  проведення закупівлі 

підписується між Замовником та Переможцем поза 

системою згідно чинного законодавства не раніше ніж 

через 2 робочих дні після оприлюднення рішення про 

Переможця Закупівлі. Договір між Замовником та 

Переможцем має бути підписаний на суму, що не 

перевищує ціну останньої пропозиції, поданої 

Переможцем в аукціоні. 

3 Проект договору про 

закупівлю  
Проект договору та порядок внесення змін до нього 

наведено у Додатку 4 цієї тендерної документації. 

4 Істотні умови, що 

обов’язково 

включаються до 

договору про 

закупівлю 

Додаток 4. 
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Додаток 1 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ 

ВІДПОВІДНОСТІ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ 

КРИТЕРІЯМ ТА ІНШИМ УМОВАМ 

 

І.  ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ВСІМА УЧАСНИКАМИ 

ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ 

Таблиця 1. Кваліфікаційні вимоги до учасників процедури закупівлі 

Вимога Документи щодо підтвердження інформації про 

відповідність вимогам 

1. Наявність обладнання та 

матеріально-технічної бази 

1.1. Довідка у довільній формі, що містить інформацію про 

наявність в Учасника обладнання та матеріально-технічної бази 

необхідної для виконання умов договору, скріплена підписом 

уповноваженої посадової особи учасника  з зазначенням дати, 

завірена печаткою Учасника, яка повинна містити інформацію 

про відповідність таким вимогам: 

- наявність персональних комп’ютерів та програмного 

забезпечення за допомогою якого будуть виконуватись 

роботи; 

- наявність вимірювальної техніки. 

2. Наявність працівників 

відповідної кваліфікації, які 

мають необхідні знання та 

досвід 

2.1. Довідка, яка подається у складі тендерної пропозиції, у 

довільній формі, скріплена підписом уповноваженої посадової 

особи з зазначенням дати, завірена печаткою Учасника, про 

наявність працівників, які будуть залучені до виконання робіт 

(вказати П.І.Б, посада, загальний трудовий стаж) відповідної 

кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. 

До вимог Замовника щодо працівників відповідної кваліфікації, 

які мають необхідні знання та досвід відносяться: 

-наявність у Учасника  відповідних виконавців окремих видів 

робіт, пов’язаних зі створенням об’єкта архітектури 

відповідність яких підтверджено кваліфікаційними 

сертифікатами «Архітектурне об’ємне проектування» та 

«Розроблення містобудівної документації» (про що надати скан-

копії відповідних сертифікатів),  які перебувають у трудових 

відносинах з Учасником, про що надаються скан-копії наказів 

про прийняття на роботу/копії трудових книжок з відповідними 

записами про прийняття на роботу/копії трудових 

договорів/цивільно-правових угод. 

3. Наявність документально 

підтвердженого досвіду 

виконання аналогічного 

договору 

3.1. Довідка, яка подається у складі тендерної пропозиції, у 

довільній формі скріплена підписом уповноваженої посадової 

особи з зазначенням дати, завірена печаткою Учасника, про 

наявність досвіду виконання Учасником розроблення 

містобудівної документації та надати скан-копію затверджену 

уповноваженим державним органом. 

Надати документальне підтвердження наявності  досвіду 

виконання предпроектних пропозицій будівництва спортивних 

об’єктів. 
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ІІ. Інші документи (для учасників - юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) 

 

1. Відомості про Учасника (у форматі сканованого документа): 

1.1.Копія установчих документів Учасника - Статут із змінами та доповненнями – для 

юридичних осіб чи копія паспорта та довідки про присвоєння реєстраційного номеру 

облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) - для фізичних осіб. 

1.2.Витяг чи виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань, що містить відомості про Учасника, в тому числі 

дані про кінцевого беніфіціарного власника (контролера) юридичної особи, передбачені п.9 

ч.2 ст.9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань». 

        2. Сканована копія документа, виданого органом державної фіскальної (податкової) 

служби про реєстрацію Учасника платником податку на додану вартість - у разі, якщо 

Учасник є платником цього податку. Якщо Учасник не є платником ПДВ - подається 

сканована довідка з органу державної фіскальної (податкової) служби, що свідчить про 

форму оподаткування Учасника.  

3. Довідка, складена в довільній формі Учасником (підписана, скріплена печаткою (за 

наявності), датована, подана у сканованому форматі), яка містить відомості про Учасника: 

а)місцезнаходження Учасника, телефон, факс, електронна адреса, банківські реквізити; 

б) ідентифікаційний код Учасника (код ЄДРПОУ);   

в)керівництво (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для 

Учасників – юридичних та фізичних осіб-підприємців, а також відомості щодо особи, 

уповноваженої представляти інтереси Учасника (зокрема й підписання документів) в рамках 

даної процедури закупівлі (посада, прізвище, ім'я, по батькові, досвід роботи на 

підприємстві,телефон для контактів); 

г) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб). 
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ДОДАТОК 2 

«Тендерна пропозиція» подається у вигляді, наведеному нижче. 

Учасник повинен дотримуватись даної форми. 

 

ФОРМА: «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ» 

(форма, яка подається Учасником) 

Повне найменування 

Учасника 

 

Адреса (місце знаходження)  

Контактні телефони, факс,  

E-mail за наявності 

 

Керівництво (прізвище, ім’я 

по батькові) 

 

 

Ми ___________________________, надаємо свою пропозицію щодо участі в 

допороговій закупівлі на закупівлю робіт Містобудівний розрахунок та предпроектні 

роботи по об’єкту «Будівництво багатофункціонального спортивного комплексу з 

льодовою ареною та басейном на вул. Тростянецькій, 60»  (ДК 021:2015 код 71400000-2 -

 Послуги у сфері містобудування та ландшафтної архітектури) 

Вивчивши тендерну документацію та технічне завдання (вимоги), на виконання 

зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та 

погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій 

пропозиції  на загальну суму грн. (з ПДВ):  

___________________________________________________________________. 
(цифрами та прописом) 

 

1. У разі визнання нас переможцем торгів, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати 

усі умови, передбачені Договором за ціною, що склалась за результатом електронного 

аукціону.  

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї тендерної пропозиції протягом 30 днів з 

дати розкриття тендерних пропозицій. Наша тендерна пропозиція буде обов'язковою для нас 

і може бути визнана Вами переможцем торгів у будь-який час до закінчення зазначеного 

терміну. 

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні 

пропозиції згідно з умовами тендерної документації, а також розуміємо, що Ви не обмежені 

у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. 

4.  Якщо нас буде визнано переможцем торгів, ми зобов'язуємося підписати Договір 

про закупівлю із Замовником не пізніше ніж через 30 днів з дня визначення нас переможцем 

торгів. 

5. Цим підписом  засвідчуємо свою безумовну згоду з усіма положеннями тендерної 

документації (у тому числі щодо відповідності їх чинному законодавству) та  погоджуємося 

на виконання всіх умов та вимог, передбачених цією документацією. 

 

Уповноважена особа           ___________               __________________ 

      (підпис)             (ініціали та прізвище) 

                                                                                                                  М П 

 

 

ДОДАТОК 3 
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Подається у вигляді, наведеному нижче, завірена підписом Уповноваженої особи Учасника 

те печаткою (у разі наявності). Учасник повинен дотримуватись даної форми. 

 

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

 

1 Назва та 

місцезнаходження 

об’єкту  

«Будівництво багатофункціонального спортивного 

комплексу з льодовою ареною та басейном на вул. 

Тростянецькій, 60»   

2 Підстава для 

проектування 

Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 

1042/4049 «Про Програму 

економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-

2020 роки» 

3 Вид будівництва Нове будівництво 

5 Замовник Департамент освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

6 Проектувальник Визначається на конкурсній основі  

7 Підрядна організація Визначається на конкурсній основі  

8 Стадійність проектування Не передбачено для предпроектних робіт 

9 Джерело фінансування Кошти замовника 

10 Основні(орієнтовні)  

архітектурно-планувальні 

вимоги і характеристики 

запроектованого об'єкта  

В комплекс спортивних споруд повинні входити: 

- універсальний спортивний майданчик, який можливо 

використовувати в якості великого футбольного поля, 

двох малих футбольних полів, баскетбольного поля;  

- відкриті майданчики з тренажерним обладнанням; 

- легкоатлетичні доріжки навколо великого 

футбольного поля; 

- криті трибуни та роздягальні з  туалетами; 

- чотири криті та чотири відкриті тенісні корти; 

- окремо розташоване мале футбольне поле; 

-  критий басейн на 50 метрів ; 

- льодова арена; 

- універсальні спортивні зали; 

- сучасний благоустрій території. 

Забезпечити нормативну кількість місць паркування 

автомобілів. 

Під час проектування врахувати всі діючі на час 

проектування в Україні нормативні документи в галузі 

містобудування, будівництва та архітектури. 

Забезпечити максимально можливе збереження 

зелених насаджень та мінімального впливу на 

навколишнє середовище під час будівництва та 

експлуатації майбутнього об’єкту 

Під час проектування об’єку врахувати стратегію 

сталого розвитку України, відповідно до Указу 

Президента України від 12 січня 2015 р. "Про 

Стратегію сталого розвитку «Україна — 2020», 

врахувати новітні досягнення в галузі 

енергозбереження та екології. 

11 Вихідні данні, що 

надаються Замовником 
 Документи, що підтверджують право 

власності/користування на земельну ділянку 
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 Топографічну зйомку 1:2000 

12 Вимоги до містобудівної 

документації  (розробки 

містобудівного 

розрахунку) 

- виконати розрахунок підприємств та установ 

обслуговування у відповідності з нормами ДБН 

360-92** (Розділ 3 п.3,16 таблиця 3, розділ 6 п. 

6,1 таблиця 6,1) які забезпечують соціально-

гарантований рівень обслуговування населення, 

в частині ємності фізкультурно-спортивних 

закладів для об’єкту містобудування 

- визначити рівень фізкультурно-спортивного 

закладу, як установи соціального 

обслуговування населення (відповідно до п. 6,1 

ДБН 360-92**), в системі підприємств 

соціального обслуговування міста Києва, 

визначення виробничого і соціально 

культурного потенціалів 

- визначити вплив об’єкту на планувальний 

мікрорайон  обмежений вулицями Харківське 

шосе, Привокзальна та Бориспільська - 

провести аналіз території кварталу, в межах 

якого розташована ділянка проектування 

- провести розрахунок місць паркування 

автотранспорту відповідно до вимог ДБН 360-

92** 

- виконати проект містобудівних умов та 

обмежень забудови земельної ділянки 

- розробити схему організації руху транспорту 

та пішоходів на ділянці проектування 

13 Варіантність 

проектування 

Передпроектні пропозиції комплексу 

спортивних споруд необхідно виконати в трьох 

варіантах з виділенням одного основного та 

двох альтернативних 

14 Вимоги по розробці 

інженерних вишукувань 

- розробити геодезичне знімання території 

проектування в кадастрових межах та по 50 м 

на зовні земельної ділянки по периметру з 

відображенням оточення в маштабі 1:500 

- виконати інженерно-геологічні вишукування 

на території проектування 

15 Виконання матеріалів, 

макетів, креслень 

інтер’єрів, їх склад та 

форма 

- виконати тривимірну візуалізацію об’єкту з 

відображенням об’єму будівель та споруд та 

стилістики фасадів 

- виконати планування приміщень в будівлях та 

спорудах з відображенням площ та 

функціонального призначення 

- виконати комплексну схему організації 

території об’єкту (схему генерального плану з 

концепцією благоустрою) 

 

 

Уповноважена особа           ___________               __________________ 

      (підпис)             (ініціали та прізвище) 

                                                                                                                  М П 
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ДОДАТОК 4 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ 

 

м. Київ                                                                                                      «__»____________ 2018 року 

 

 

Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації), (далі – Замовник), в особі заступника директора 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту – начальника управління молоді та спорту 

Гутцайта Вадима Марковича, який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та 

_____________________________________________________________________________, в  

особі_____________________________________________________________, що діє на 

підставі ______________________________________________________, надалі іменований 

як - Виконавець, з іншої сторони, разом надалі іменовані як Сторони, а кожен окремо -

Сторона, уклали цей Договір (далі –Договір) про таке: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання виконати містобудівний 

розрахунок та предпроектні роботи по об’єкту «Будівництво багатофункціонального 

спортивного комплексу з льодовою ареною та басейном на вул. Тростянецькій, 60»  (ДК 

021:2015 код 71400000-2 - Послуги у сфері містобудування та ландшафтної архітектури) 

(далі - Роботи), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити належним чином виконані 

Роботи. 

1.2. Склад, види та обсяги проектних робіт, які зобов’язаний виконати Виконавець, інші 

вимоги Замовника визначено у затвердженому Замовником технічному завданні (далі – 

Завдання), що є невід’ємною частиною Договору, яке в процесі виконання Робіт може бути 

переглянуте або доповнене Замовником, про що складається Додаткова угода.  

1.3 Проектні роботи виконуються згідно з держаними будівельними нормами, правилами, 

згідно наданого Замовником завданням на проектування (додаток 1) і Кошторисом (додаток 2) 

 

2. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ 

2.1. Початок виконання робіт визначається датою підписання Сторонами цього Договору.  

2.2. Строк виконання робіт – 60 робочих днів від дати підписання Договору; 

2.3. Виконавець може достроково завершити виконання Робіт і здати їх Замовнику.  

2.4. Строки виконання Робіт можуть бути змінені в разі виникнення документально 

підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі 

непереборної сили, затримки фінансування Замовника. 

 2.5. Датою закінчення виконання Робіт (етапу Робіт) вважається дата їх прийняття 

Замовником, яка зазначена у відповідному Акті здачі-приймання виконаних робіт та 

підписаний повноважними представниками.  

  

3. ЦІНА, ОБСЯГ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

 3.1 Ціна на виконання Робіт встановлюються в національній валюті України – гривні.  

3.2 Ціна Договору визначена на дату укладення становить ______________________, ПДВ 

_______ % , разом – ________________________________________________________.  

3.3. Роботи за цим Договором фінансуються за рахунок коштів бюджету міста Києва.  

3.4. Ціна за цим Договором є динамічною і може бути переглянута Сторонами в порядку, 

передбаченому діючим законодавством України, протягом строку дії цього Договору. Зміна 
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ціни Договору оформлюється Сторонами лише шляхом укладання додаткових угод. Додаткові 

роботи, що виконані без узгодження із Замовником, оплаті не підлягають.  

3.5. Розрахунки за роботи здійснюються на умовах попередньої оплати на строк не більше 

одного місяця в розмірі 30 відсотків вартості робіт, зазначеної в пункті 3.1. цього Договору, 

згідно постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року № 117. У разі 

непідписання сторонами актів здачі-приймання виконаних робіт в термін до _______________ 

2018 року, попередня оплата повертається на рахунок Замовника і Виконавець зобов’язаний 

відшкодувати збитки понесені Замовником.  

3.6. Розрахунки за виконані Роботи здійснюються поетапно, Замовник здійснює оплату за 

кожний виконаний етап Робіт Виконавцем, згідно Кошторису до цього Договору.  

3.7. Після підписання Актів здачі-приймання виконаних робіт, Замовник зобов’язаний 

оплатити Роботи у повному обсязі протягом 10 (десяти) банківських днів, крім випадків, 

передбачених цим Договором.  

3.8. Оплата здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний 

рахунок Виконавця, що вказаний у цьому Договорі. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ –ПЕРЕДАЧІ РОБІТ 

4.1. Документація за Договором передається Замовникові по мірі готовності, але не пізніше 

строку виконання етапів Робіт, встановлених Календарним планом, за видатковою накладною 

та оформлюються підписанням Сторонами Акту здачі-приймання виконаних робіт за кожним 

окремим етапом або його частиною. 

 4.2. За кожним окремим етапом Робіт Виконавець передає Замовнику підписані та скріплені 

печаткою Акти здачі- приймання виконаних робіт у 2 (двох примірниках) разом із 

Документацією. 

 4.3. Замовник протягом 10 (десяти) робочих днів від дня прийняття документів, передбачених 

у п. 4.2 цього Договору, направляє Виконавцю або підписаний Акт здачі-приймання 

виконаних проектних робіт, або мотивовану відмову від прийому відповідних результатів 

виконаних Проектних робіт з переліком зауважень.  

4.4. У випадку одержання Виконавцем мотивованої відмови від приймання результату 

Проектних робіт, Сторони погоджують необхідність внесення відповідних змін Виконавцем в 

результати Проектних робіт та строки, в які ці зміни повинні бути внесені.  

  

5. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН 

5.1.Виконавець зобов’язується:  

5.1.1. Забезпечити якісне виконання та комплектність Проектних робіт за Договором та їх 

відповідність чинним в Україні нормативним вимогам, а також належну узгодженість усіх 

розділів та частин виконаної ним Проектної документації. Роботи виконати у строки, 

встановлені цим Договором, згідно Календарного плану виконання проектних робіт;  

5.1.2. Письмово погоджувати із Замовником питання про залучення до виконання Робіт 

субпідрядників і забезпечувати координацію їх діяльності і залишатись відповідальними за 

результати їх робіт;  

5.1.3. Усунути за свій рахунок допущені з його вини недоліки Робіт, які будуть виявлені 

Замовником при їх прийнятті або державними та іншими органами, уповноваженими 

перевіряти та затверджувати роботи, що є предметом цього Договору, або в ході будівництва 

об’єкта, створеного на основі розробленої Проектної документації, з узгодженням Замовником 

встановлених строків внесення виправлень;  

5.1.4. Погоджувати розроблену Проектну документацію із Замовником; 

 5.1.5. Погоджувати готову Проектну документацію в установах, підприємствах, організаціях 

та зацікавлених службах міста, органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування; 
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 5.1.6. Передати Замовнику готовий повний комплект Проектної документації, розробленої та 

погодженої в установленому порядку в 4 (чотирьох) примірниках на паперових носіях та в 1 

(одному) примірнику на цифровому носії.  

5.1.7. Не передавати без згоди Замовника Проектну документацію іншим особам; 

 5.1.8. Відшкодувати Замовнику збитки, заподіяні невідповідністю Проектної документації 

вимогам чинного законодавства України, які виявлені протягом гарантійного строку 

експлуатації будівлі; 

 5.1.9. Здійснювати свою діяльність на підставі кваліфікаційних сертифікатів, копію яких 

надати Замовнику до підписання цього Договору; 

 5.1.10. Нести відповідальність за результати Робіт залучених субпідрядних організацій;  

5.2. Виконавець має право: 

 5.2.1. За погодженням із Замовником залучати до виконання Робіт субпідрядні організації і 

координувати їх діяльність; 

 5.2.2. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані Роботи;  

5.2.3. На дострокове виконання Робіт;  

5.2.4. Отримувати вихідні дані, необхідні для виконання Робіт за цим Договором за письмовим 

погодженням Замовника на їх отримання.  

5.3. Замовник зобов’язується: 

 5.3.1. Прийняти Роботу за Актом здачі-приймання виконаних проектних робіт, відповідно до 

розділу 4 цього Договору; 

 5.3.2. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату за виконані Роботи; 

 5.4. Замовник має право:  

5.4.1. Здійснювати контроль за строками, якістю, обсягами Робіт будівельним нормам і 

правилам, а в разі необхідності проводити перевірки, в тому числі за участю експертів;  

5.4.2. У разі невиконання зобов’язань Виконавцем – достроково розірвати цей Договір в 

односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Виконавця у строк не менше ніж за 

20 (двадцять) робочих днів до бажаної дати розірвання шляхом направлення рекомендованого 

листа з описом вкладення Виконавцюна адресу, зазначену у Договорі, а також вимагати від 

Виконавця повернення сплаченої грошової суми (авансу), сплати штрафних санкцій, 

відшкодування збитків, розірвання Договору або вчинити інші дії згідно з чинним 

законодавством України. Договір вважається розірваним з дати вказаної в повідомленні про 

вручення поштового відправлення та не потребує укладення додаткових угод.  

5.4.3. Зменшувати обсяг виконання Робіт та ціну цього Договору залежно від реального 

фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору, які 

оформлюються додатковими угодами;  

5.4.4. Повернути Акт здачі-приймання виконаних проектних робіт Виконавцю без здійснення 

оплати у разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2. розділу 4 цього 

Договору (відсутність печатки, підписів тощо);  

5.4.5. Переглянути в процесі виконання Робіт склад проекту у разі виникнення необхідності в 

збільшенні або зменшені обсягів виконання Робіт;  

5.5. Сторони мають інші права, виконують інші обов'язки, визначені чинним законодавством 

України, Договором. 

5.6. Виконавець у разі виявлення контролюючими органами завищення обсягів та вартості 

робіт повертає замовнику кошти в сумі виявленого порушення. 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

 6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, Сторони несуть 

відповідальність у порядку, передбаченому чинним законодавством України та Договором.  

6.2. У випадку порушення Виконавцем строків виконання Проектних робіт, передбачених 

Договором, Виконавець виплачує Замовникові пеню в розмірі 0,1 % від вартості невиконаних 

Проектних робіт за кожний день затримки.  
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6.3. У випадку порушення Виконавцем строків виконання Проектних робіт, передбачених 

Договором, Виконавець додатково до пені, передбаченої п. 6.2Договору, виплачує 

Замовникові штраф у розмірі 20% Ціни Договору. 

6.4. Виплата пені, штрафу не звільняє Сторону від виконання умов Договору.  

6.5. Замовник не несе відповідальність перед Виконавцем за затримку оплати виконаних робіт, 

у разі, якщо затримка викликана відсутністю бюджетного фінансування.  

6.6.Замовник несе відповідальність за своєчасність та якість наданих Виконавцемвихідних 

даних.  

6.7. Виконавець несе відповідальність за якість виконання Робіт своїми працівниками, а також 

іншими особами чи організаціями, яких він залучає до виконання Робіт. 

 6.8. Сторони зобов’язуються зберігати зміст Договору в таємниці від третіх осіб. Відступ від 

цього положення допускається лише за умови попередньої письмової згоди іншої Сторони.  

6.9. Сторони несуть відповідальність за розголошення інформації, отриманої в ході 

співробітництва за цим Договором, яка є конфіденційною, згідно з чинним законодавством 

України.  

6.10. У разі виявлення недоліків у Проектній документації Виконавець на вимогу Замовника 

зобов’язаний безоплатно усунути їх.  

 

7. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ 

7.1. У випадку виникнення спорів чи розбіжностей з приводу відносин, урегульованих 

Договором, Сторони будуть приймати всі необхідні заходи для їх вирішення шляхом 

переговорів. Переговори можуть здійснюватись в будь-якій формі, як письмовій (шляхом 

обміну інформацією за допомогою факсимільних і електронних засобів зв’язку, обміном 

поштовими повідомленнями), так і в усній формі, у тому числі під час зустрічей і по телефону. 

 7.2. Наявність розбіжностей між Замовником і Виконавцем спрямованих на врегулювання 

розбіжностей, не звільняють Виконавця та Замовника від належного й своєчасного виконання 

своїх зобов’язань по виконанню Проектних робіт відповідно до Договору.  

7.3. У разі недосягнення Сторонами згоди спори вирішуються у судовому порядку відповідно 

до законодавства України. 

 

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 

8.1. Обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) Сторони вважають 

обставини, що перешкоджають виконанню обов’язків за Договором, які не могли бути 

передбачені Сторонами при укладенні Договору, і проти виникнення та дії яких вони не 

можуть застосувати адекватні міри. Зокрема, до них відносяться: надзвичайні обставини всіх 

рівнів незалежно від характеру (техногенного, природного або воєнного).  

8.2. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання взятих на 

себе за Договором обов’язків, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної 

сили. При цьому строк виконання таких обов’язків за Договором переноситься відповідно 

строку дії таких обставин.  

8.3. На вимогу іншої Сторони, Сторона, що опинилась під впливом таких обставин повинна в 

термін 10 (десяти) днів одержати офіційний документ, що підтверджує існування таких 

обставин та їх перебіг і надати його іншій Стороні. Непред’явлення такого документа є 

підставою для визнання невиконання або неналежного виконання умов Договору й тягне за 

собою наслідки, передбачені Договором і чинним законодавством України. 

 8.4. Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання прийнятих на себе 

за договором обов’язків, якщо доведуть іншій Стороні, що нею були своєчасно вжиті всі 

заходи для виконання своїх обов’язків за Договором. 

 

9. АВТОРСЬКІ ПРАВА 

 9.1. Виконавець передає Замовникові виключні майнові авторські права на результати 

виконаних Проектних робіт згідно Договору, в тому числі але не виключно: право 
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використання Проектної документації та/або її частини Замовником, передачу Проектної 

документації та/або її частини Замовником будь-яким третім особам, оприлюднення, публічну 

демонстрацію і публічний показ, переробку та внесення змін, повторне використання тощо. 

 9.2. Виконавець гарантує право Замовника на використання результатів Проектних робіт без 

обмежень, всіма відомими йому законними способами, на необмеженій території, впродовж 

максимального строку згідно чинного законодавства України.  

9.3. Виключні майнові права на Проектну документацію, виконану за Договором, вважаються 

переданими від Виконавця Замовнику в момент підписання сторонами Акту здачі-приймання 

виконаних проектних робіт відповідного етапу.  

9.4. У разі дострокового припинення Договору Замовник набуває виключні майнові права 

лише на оплачену Проектну документацію за Актамиздачі-приймання виконаних робіт.  

9.5. Сума плати за передачу виключних майнових прав (авторської винагороди) включається у 

Договірну ціну за Договором та виплачується ВиконавцюЗамовником у відповідній частині в 

момент оплати кожного етапу Робіт.  

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 

10.1. Сторони зобов’язуються зберігати зміст Договору в таємниці від третіх осіб, цю і будь-

яку іншу інформацію, в тому числі текстову та графічну інформацію, фотографії, та інше, на 

матеріальних носіях та в електронному вигляді, все що було отримано Сторонами в результаті 

обміну між собою в процесі виконання Договору. Відступ від цього положення допускається 

лише за умови попередньої письмової згоди іншої Сторони.  

10.2. Обов’язки, викладені в п. 10.1 Договору, не поширюються на інформацію, яка відповідно 

до діючого законодавства України не може бути конфіденційною, але лише стосовно тих 

суб’єктів, для яких законодавство встановлює її відкритість.  

10.3. Сторони мають право розкривати конфіденційну інформацію третім особам лише у 

випадку залучення останніх до діяльності, спрямованої на реалізацію положень Договору, за 

умови, що така діяльність неможлива без надання такої інформації. У цьому випадку 

інформація може надаватися лише в обсязі, необхідному для реалізації положень Договору.  

 

11. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

11.1. Дострокове розірвання Договору можливе за взаємною згодою Сторін, або за рішенням 

суду, або у випадках передбачених цим Договором.  

11.2. Розірвання Договору з ініціативи Замовника можливе за наступних обставин:  

11.2.1. Суттєве порушення Виконавцем договірних обов’язків, що створює передумови для 

невиконання таких обов’язків якісно або у встановлений строк, якщо такі порушення не 

будуть усунені протягом строку встановленого Замовником;  

11.2.2. Виникнення форс-мажорних обставин. 

11.3. Розірвання Договору з ініціативи Виконавця можливе за наступних обставин.  

11.3.1. Суттєве порушення Замовником договірних обов’язків, що створює передумови для 

невиконання Виконавцем своїх обов’язків якісно або у встановлений строк, якщо такі 

порушення не будуть усунені протягом строку, додатково погодженого Сторонами.  

11.3.2. Виникнення форс-мажорних обставин. 

11.4. Сторона, що прийняла рішення про розірвання Договору, повинна в місячний термін 

попередити іншу Сторону в письмовій формі, з поясненням та обґрунтуванням причин, що 

викликали таке рішення.  

11.5. Всі документи і розрахунки для здійснення остаточного розрахунку при розірванні 

Договору повинні бути надані зацікавленою Стороною протягом 30 днів з дня прийняття 

такого рішення. Протягом 30 днів після пред’явлення необхідних підтверджуючих документів 

і розрахунків повинно бути проведено погашення заборгованості в грошовій формі по 

узгодженню Сторін або надана обґрунтована відмова. При розірванні Договору розрахунок 

між Сторонами здійснюється згідно фактично виконаних Робіт.  

11.6. У разі, якщо в момент проведення остаточних розрахунків буде виявлено, що вартість 

виконаних Робіт на момент розірвання Договору є меншою, ніж сума, яку вже отримав 
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Виконавець на виконання умов Договору, то Виконавець зобов’язується перерахувати 

різницю між сумою, що сплачена Замовником та вартістю фактично виконаних Виконавцем 

Робіт, на розрахунковий рахунок Замовника протягом 10 (десяти) днів з моменту розірвання 

цього Договору. 

 11.7. Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку, передбаченому підп. 

5.4.2 п. 5.4 Договору.  

11.8. Усі виправлення за текстом Договору мають юридичну силу та можуть братися до уваги 

виключно за умови, що вони в кожному окремому випадку викладені в тій самій формі, що й 

цей Договір.  

11.9. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною домовленістю Сторін, яка 

оформлюється додатковою угодою до цього Договору.  

11.10. Зміни в цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами 

відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено в самій додатковій 

угоді,цьому Договорі або в чинному законодавстві України.  

 

12.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 

 12.1.Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 

«___»___________ 2018 року, а в частині розрахунків за даним Договором до повного їх 

виконання сторонами.  

 

13. ІНШІ УМОВИ 

 13.1. Усі слова, за цим Договором використовуються у їх звичайному значенні або в 

спеціальному значенні, як вони визначені в нормативно-правових актах України.  

13.2. Замовник не є платником податку на прибуток на загальних підставах.  

13.3. Виконавець є платником податку на прибуток на загальних підставах.  

13.4. Про всі зміни в банківських або поштових реквізитах Сторони зобов’язані сповіщати 

один одного в строк не пізніше 3 (трьох) днів з дати їх зміни.  

13.5. Договір складений українською мовою у двох оригінальних примірниках, що мають 

однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.  

13.6. Усі Додатки, доповнення, виправлення до Договору є його невід’ємною частиною та 

мають юридичну силу за умови, що вони виконані в письмовій формі й підписані належним 

чином уповноваженими на це представниками Сторін. 

 

14. Додатки до Договору 

 

- Додаток № 1 – Завдання на проектування; 

- Додаток № 2 - Кошторис 

 

15. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

   

 

 

ЗАМОВНИК: ПІДРЯДНИК: 

Повна назва 

 

Посада уповноваженої особи 

 

________________________ П.І.Б. 

 м.п. 

Повна назва 

 

Посада уповноваженої особи 

 

________________________ П.І.Б. 

 м.п. 
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Додаток №1 до Договору 

 

Завдання на проектування до Договору ______________ 

 

1 Назва та 

місцезнаходження 

об’єкту  

«Будівництво багатофункціонального спортивного 

комплексу з льодовою ареною та басейном на вул. 

Тростянецькій, 60»   

2 Підстава для 

проектування 

Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 № 

1042/4049 «Про Програму 

економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-

2020 роки» 

3 Вид будівництва Нове будівництво 

5 Замовник Департамент освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

6 Проектувальник Визначається на конкурсній основі  

7 Підрядна організація Визначається на конкурсній основі  

8 Стадійність проектування Не передбачено для предпроектних робіт 

9 Джерело фінансування Кошти замовника 

10 Основні(орієнтовні)  

архітектурно-планувальні 

вимоги і характеристики 

запроектованого об'єкта  

В комплекс спортивних споруд повинні входити: 

- універсальний спортивний майданчик, який можливо 

використовувати в якості великого футбольного поля, 

двох малих футбольних полів, баскетбольного поля;  

- відкриті майданчики з тренажерним обладнанням; 

- легкоатлетичні доріжки навколо великого 

футбольного поля; 

- криті трибуни та роздягальні з  туалетами; 

- чотири криті та чотири відкриті тенісні корти; 

- окремо розташоване мале футбольне поле; 

-  критий басейн на 50 метрів ; 

- льодова арена; 

- універсальні спортивні зали; 

- сучасний благоустрій території. 

Забезпечити нормативну кількість місць паркування 

автомобілів. 

Під час проектування врахувати всі діючі на час 

проектування в Україні нормативні документи в галузі 

містобудування, будівництва та архітектури 

Забезпечити максимально можливе збереження 

зелених насаджень та мінімального впливу на 

навколишнє середовище під час будівництва та 

експлуатації майбутнього об’єкту 

Під час проектування об’єку врахувати стратегію 

сталого розвитку України, відповідно до Указу 

Президента України від 12 січня 2015 р. "Про 

Стратегію сталого розвитку «Україна — 2020», 

врахувати новітні досягнення в галузі 

енергозбереження та екології. 

11 Вихідні данні, що 

надаються Замовником 
 Документи, що підтверджують право 

власності/користування на земельну ділянку 

 Топографічну зйомку 1:2000 

12 Вимоги до містобудівної - виконати розрахунок підприємств та установ 
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документації  (розробки 

містобудівного 

розрахунку) 

обслуговування у відповідності з нормами ДБН 

360-92** (Розділ 3 п.3,16 таблиця 3, розділ 6 п. 

6,1 таблиця 6,1) які забезпечують соціально-

гарантований рівень обслуговування населення, 

в частині ємності фізкультурно-спортивних 

закладів для об’єкту містобудування 

- визначити рівень фізкультурно-спортивного 

закладу, як установи соціального 

обслуговування населення (відповідно до п. 6,1 

ДБН 360-92**), в системі підприємств 

соціального обслуговування міста Києва, 

визначення виробничого і соціально 

культурного потенціалів 

- визначити вплив об’єкту на планувальний 

мікрорайон  обмежений вулицями Харківське 

19оссе, Привокзальна та Бориспільська – 

провести аналіз території кварталу, в межах 

якого розташована ділянка проектування 

- провести розрахунок місць паркування 

автотранспорту відповідно до вимог ДБН 360-

92** 

- виконати проект містобудівних умов та 

обмежень забудови земельної ділянки 

- розробити схему організації руху транспорту 

та пішоходів на ділянці проектування 

13 Варіантність 

проектування 

Передпроектні пропозиції комплексу 

спортивних споруд необхідно виконати в трьох 

варіантах з виділенням одного основного та 

двох альтернативних 

14 Вимоги по розробці 

інженерних вишукувань 

- розробити геодезичне знімання території 

проектування в кадастрових межах та по 50 м 

на зовні земельної ділянки по периметру з 

відображенням оточення в маштабі 1:500 

- виконати інженерно-геологічні вишукування 

на території проектування 

15 Виконання матеріалів, 

макетів, креслень 

інтер’єрів, їх склад та 

форма 

- виконати тривимірну візуалізацію об’єкту з 

відображенням об’єму будівель та споруд та 

стилістики фасадів 

- виконати планування приміщень в будівлях та 

спорудах з відображенням площ та 

функціонального призначення 

- виконати комплексну схему організації 

території об’єкту (схему генерального плану з 

концепцією благоустрою) 

 

ЗАМОВНИК: ПІДРЯДНИК: 

Повна назва 

 

Посада уповноваженої особи 

 

________________________ П.І.Б. 

 м.п. 

Повна назва 

 

Посада уповноваженої особи 

 

________________________ П.І.Б. 

 м.п. 



20 
 

 

Додаток № 2 до Договору 

 

Кошторис до Договору _________ 

 

№ 

п.

п 

Характеристика 

підприємства, 

будівлі, споруди або 

виду робіт, етап 

№№ розділів, глав, таблиць, 

пунктів приміток до розділу або 

глави Збірника цін на проектні 

та вишукувальні роботи для 

будівництва. (ЗЦПР, ДСТУ, 

ДБН) 

Розрахунок 

вартості 

Вартість 

(грн.) 

1 2 3 4 5 

 

1 

 

 

Містобудівний 

розрахунок 

будівництва 

багатофункціональног

о спортивного 

комплексу з льодовою 

ареною та басейном 

на вул. Тростянецькій, 

60 

   

2 

Передпроектні роботи 

будівництва 

багатофункціональног

о спортивного 

комплексу з льодовою 

ареною та басейном 

на вул. Тростянецькій, 

 60 

   

3 

Інженерно-геологічні 

вишукування території 

проектування  
   

4 

Топографо-геодезичне 

знімання території 

проектування в 

масштабі 1:500 

 

  

 

Разом     

ПДВ  20%    

Разом з ПДВ    

 

 

ЗАМОВНИК: ПІДРЯДНИК: 

Повна назва 

 

Посада уповноваженої особи 

 

________________________ П.І.Б. 

 м.п. 

Повна назва 

 

Посада уповноваженої особи 

 

________________________ П.І.Б. 

 м.п. 

 


