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ЗМІСТ 
тендерної документації  

Розділ І. Загальні положення 
1. Терміни, які вживаються в тендерній документації 
2. Інформація про замовника торгів 
3. Процедура закупівлі 
4. Інформація про предмет закупівлі 
5. Недискримінація учасників 
6. Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної 
пропозиції 
7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції 
Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до тендерної документації 
1. Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації 
2. Внесення змін до тендерної документації 
Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції 
1. Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції 
2. Забезпечення тендерної пропозиції 
3. Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції 
4. Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними 
5. Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону 
6. Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 
7. Інформація про субпідрядника (у випадку закупівлі робіт) 
8. Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником 
Розділ IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції 
1. Кінцевий строк подання тендерної пропозиції 
2. Дата та час розкриття тендерної пропозиції 
Розділ V. Оцінка тендерної пропозиції 
1. Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги 
критерію 
2. Інша інформація. 
3. Відхилення тендерних пропозицій  
Розділ VI. Результати торгів та укладання договору про закупівлю 
1. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 
2. Строк укладання договору 
3. Проект договору про закупівлю 
4. Істотні умови, що обов'язково включаються до договору про закупівлю 
5. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 
6. Забезпечення виконання договору про закупівлю 

Додаток 1. Інформація щодо відповідності учасника та переможця вимогам, визначеним у 
статті 17 Закону. 
Додаток 2.  Інформація та документи, які вимагаються для підтвердження відповідності 
тендерної пропозиції учасника загальним та іншим вимогам замовника. 
Додаток 3. Інформація та документи, що підтверджують відповідність учасника 
кваліфікаційним критеріям. 
Додаток 4. Інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики 
предмета закупівлі,  що підтверджує відповідність тендерної пропозиції учасника 
технічним вимогам замовника. 
Додаток 5. Календарний план-графік виконання робіт. 
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Додатку 6. Проект договору про закупівлю із зазначенням істотних умов та порядку змін 
його умов. 

№ I.Загальні положення 

1 2 3 

1 Терміни, які вживаються 
в тендерній документації 

Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог 
Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. 
№ 922-VІIІ (зі змінами) (далі - Закон). Терміни 
вживаються у значенні, наведеному в Законі 

2 Інформація про 
замовника торгів 

 

2.1 повне найменування Комунальне підприємство виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
«СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС» 

2.2 місцезнаходження Юридична адреса: 01001,м. Київ, вул. Хрещатик,12 
Фактична адреса: 02192, м. Київ, вул. Шалетт, 6 

2.3 посадова особа 
замовника, уповноважена 
здійснювати зв'язок з 
учасниками 

З усіх питань, пов’язаних з організацією проведення 
процедури закупівлі, підготовкою та подачею тендерних 
пропозицій, звертатися до Черевко М.В., начальника 
структурного підрозділу КП «Спорткомплекс», тел. (067) 
2396815, факс (044)  543-22-28, e-mail: 
sportkomplex@ukr.net 

3 Процедура закупівлі відкриті торги 

4 Інформація про предмет 
закупівлі 

 

4.1 назва предмета 
закупівлі 

45453000-7 Капітальний ремонт спортивної будівлі КП 
"Спорткомплекс" "Льодова Арена". м. Київ, вул. 
Шалетт,6. (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013  Капітальний ремонт 
внутрішніх приміщень) 

4.2 опис окремої частини 
(частин) предмета 
закупівлі (лота), щодо 
якої можуть бути подані 
тендерні пропозиції  

Умовами цієї тендерної документації не встановлені 
окремі частини (лоти) предмета закупівлі 

4.3 місце, кількість, обсяг 
поставки товарів 
(надання послуг, 
виконання робіт) 

02192,Україна, м. Киів, вул. Шалетт, 6. 
Обсяг робіт визначається відповідно до технічних вимог, 
викладених в Додатку 4. 

4.4 строк поставки товарів 
(надання послуг, 
виконання робіт) 

До 31.07.2017 року  

5 Недискримінація 
учасників 

вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та 
організаційно-правових форм беруть участь у 
процедурах закупівель на рівних умовах 

6 Інформація про валюту, 
у якій повинно бути 
розраховано та 

Валютою тендерної пропозиції є національна валюта 
України – гривня. 
Розрахунки за роботу здійснюватимуться у національній 



4 
 

зазначено ціну 
тендерної пропозиції 

валюті України згідно з Договором. 

7 

Інформація  про  мову 
(мови),  якою  (якими) 
повинно  бути  складено 
тендерні пропозиції 

Під час проведення процедури закупівлі документи, що 
готуються замовником, викладаються українською 
мовою. 
Усі документи, що мають відношення до тендерної 
пропозиції та підготовлені безпосередньо учасником 
повинні бути складені українською мовою. 
Якщо учасник торгів не є резидентом України, він може 
подавати свою пропозицію іноземною мовою та надати 
переклад українською мовою, завірений підписом 
уповноваженої особи учасника торгів та печаткою (за 
наявності). Тексти мають бути автентичними. 
Визначальним є текст, викладений українською мовою. 

II.Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації 

1 Процедура надання 
роз’яснень щодо 
тендерної документації  

фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 
десять днів до закінчення строку подання тендерних 
пропозицій звернутися через електронну систему 
закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо 
тендерної документації. Усі звернення за роз’ясненнями 
автоматично оприлюднюються в електронній системі 
закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до 
замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих 
днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на 
звернення та оприлюднити його на веб-порталі 
Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону; 
у разі несвоєчасного надання або ненадання замовником 
роз’яснень щодо змісту тендерної документації строк 
подання тендерних пропозицій автоматично 
продовжується електронною системою не менше як на 
сім днів 

2 Унесення змін до 
тендерної документації 

замовник має право з власної ініціативи чи за 
результатами звернень або на підставі рішення органу 
оскарження внести зміни до тендерної документації. У 
разі внесення змін до тендерної документації строк для 
подання тендерних пропозицій продовжується в 
електронній системі закупівель таким чином, щоб з 
моменту внесення змін до тендерної документації до 
закінчення строку подання тендерних пропозицій 
залишалося не менше ніж сім днів; 
зміни, що вносяться замовником до тендерної 
документації, розміщуються та відображаються в 
електронній системі закупівель у вигляді нової редакції 
тендерної документації додатково до початкової 
редакції тендерної документації. Замовник разом із 
змінами до тендерної документації в окремому 
документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. 
Положення тендерної документації, до яких уносяться 
зміни, відображаються у вигляді закреслених даних та 
повинні бути доступними для перегляду після внесення 
змін до тендерної документації; 
зазначена інформація оприлюднюється замовником 
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відповідно до статті 10 Закону 

III. 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, у яких зазначається інформація про ціну, інші 
критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та 
завантаження файлів з: 
1. Документом, що підтверджує надання учасником 

забезпечення тендерної пропозиції. 
2. Інформацією щодо відповідності учасника та 

переможця вимогам, визначеним у статті 17 Закону, 
відповідно до Додатку 1 тендерної документації. 

3. Інформацією та документами, які вимагаються для 
підтвердження відповідності тендерної пропозиції 
учасника загальним вимогам замовника, відповідно 
до Додатку 2 тендерної документації, який включає 
зокрема: документ, що підтверджує повноваження 
посадової особи або представника учасника 
процедури закупівлі щодо підпису документів 
тендерної пропозиції(повноваження щодо підпису 
документів тендерної пропозиції учасника 
процедури закупівлі підтверджуються одним із 
вказаних документів: випискою з протоколу 
засновників, наказом про призначення, довіреністю, 
дорученням або іншим документом, що підтверджує 
повноваження посадової особи учасника на 
підписання документів); інформацією про 
субпідрядника/субпідрядників. 

4. Інформацією та документами, що підтверджують 
відповідність учасника кваліфікаційним критеріям 
відповідно до Додатку 3 тендерної документації. 

5. Інформацією про необхідні технічні, якісні та 
кількісні характеристики предмета закупівлі,  що 
підтверджує відповідність тендерної пропозиції 
учасника технічним вимогам замовника, наведеним в 
Додатку 4 тендерної документації. 

6. Календарним планом-графіком виконання робіт, 
складеним відповідно до Додатку 5 тендерної 
документації. 

7. Згодою учасника з проектом договору про закупівлю 
із зазначенням істотних умов та порядку змін його 
умов, вказаними в Додатку 6 тендерної документації. 

8. Розрахунком ціни тендерної пропозиції, що складений 
у повній відповідності технічним вимогам Замовника, 
вказаних в Додатку 4 тендерної документації. 

Ціна тендерної пропозиції учасника означає суму, за яку 
учасник передбачає виконати замовлення на виконання 
всіх видів робіт, передбачених в технічних вимогах 
замовника. 
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Ціна тендерної пропозиції – Договірна ціна повинна бути 
визначена згідно з ДСТУ Б Д 1.1-1:2013, розрахована в 
програмному комплексі АВК. 
Ціна тендерної пропозиції, за яку учасник згоден 
виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів 
робіт на підставі нормативної потреби в трудових і 
матеріально-технічних ресурсах, необхідних для 
здійснення проектних рішень по об`єкту замовлення та 
поточних цін на них, в тому числі врахування податків, 
необхідних страхових внесків, транспортних витрат, 
затрат на отримання дозволів, затрат на розробку 
необхідних технологічних карт, проекту виконання робіт 
(ПВР), затрат на організацію будівельного майданчика, 
виконання тимчасових підключень до мереж, інших 
затрат, необхідних для повного виконання робіт  
В ціні пропозиції конкурсних торгів учасник визначає 
вартість усіх запропонованих до виконання підрядних 
робіт з урахуванням робіт, що виконуються 
субпідрядними організаціями. 
До ціни тендерної пропозиції не включаються витрати 
учасника, понесені ним у процесі здійснення процедури 
закупівлі та пов'язані з укладенням договору на 
закупівлю робіт. 
Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну 
пропозицію.  

Примітки:  

Інформація та документи, що подаються учасником по 
кожному  додатку тендерної документації, 
завантажуються до електронної системи закупівель 
окремими файлами відповідно до кожного додатку. 

Документи, що подаються учасником, 
оформлюються в електронному (сканованому) вигляді 
окремими листами на своїх фірмових бланках (у разі 
наявності), що мають бути підписані уповноваженою 
особою учасника та завірені печатками(у разі наявності). 
Документи та інформація, що подаються у складі 
тендерної пропозиції, завантажуються в форматі .pdf 
(електронні копії, скановані з оригіналу документу або 
нотаріально засвідченої копії документу, або документу, 
засвідченої Учасником належним чином(такої, що 
містить підпис уповноваженої особи Учасника та 
відбиток печатки Учасника, якщо Учасник здійснює свою 
діяльність з використанням печатки). 

Документи(за винятком оригіналів та нотаріально 
завірених копій) та інформація повинні містити підпис 
уповноваженої особи Учасника та  відбиток печатки 
Учасника, якщо Учасник здійснює свою діяльність з 
використанням печатки 
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Після проведення торгів переможець тендерної закупівлі, 
перед укладанням договору про закупівлю, надає 
замовнику остаточний розрахунок ціни тендерної 
пропозиції, складений у повній відповідності технічним 
вимогам Замовника, вказаних в Додатку 4 тендерної 
документації, в паперовому вигляді та в електронному 
вигляді, виконаному в програмному комплексі АВК. 
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2 Забезпечення тендерної 

пропозиції 
Учасник під час подання тендерної пропозиції одночасно 
надає забезпечення тендерної пропозиції (документ, що 
підтверджує надання учасником забезпечення тендерної 
пропозиції). 
Вид забезпечення тендерної пропозиції: електронну 
гарантію(безвідкличну, безумовну банківську гарантію) 
подають у вигляді оригіналу електронної гарантії, яку 
надають одночасно з поданням тендерної пропозиції з 
накладанням ЕЦП гаранта на суму: 10 000,00 (десять 
тисяч) гривень - 0,457 % очікуваної вартості закупівлі . 
Гарантія обов’язково повинна свідчити про обов’язок 
установи, що надала гарантію, виплатити замовникові 
суму забезпечення тендерної пропозиції при виникненні 
обставин, вказаних у пункті 3 розділу III цієї тендерної 
документації. 
Замовник має право звернутися з відповідним запитом до 
установи, що надала гарантію, з метою підтвердження 
достовірності інформації щодо оформлення та надання 
учасникові гарантії згідно з вимогами чинного 
законодавства України. 
Строк дії забезпечення тендерної пропозиції становить не 
менше строку, протягом якого тендерні пропозиції є 
дійсними. 
Реквізити для оформлення забезпечення тендерної 
пропозиції: 
Назва Замовника: 
 Комунальне підприємство «Спортивний комплекс» 
Адреса юридична: 01001,м. Київ, вул. Хрещатик,12 
Фактична адреса: 02192, м. Київ, вул. Шалетт, 6 
Рах. 35448101049497, УДКДСУ у Голосіївському районі,  
МФО 820019, ЄДРПОУ 03768026 
ІПН 037680226592  
На електронній гарантії повинен бути зазначений 
програмний комплекс, за допомогою якого накладено 
ЕЦП 
 

3 Умови повернення чи 
неповернення 
забезпечення тендерної 
пропозиції 

забезпечення тендерної пропозиції повертається 
учаснику протягом п’яти банківських днів з дня 
настання підстави для повернення забезпечення 
тендерної пропозиції в разі: 

закінчення строку дії забезпечення тендерної 
пропозиції, зазначеного в тендерній документації; 

укладення договору про закупівлю з учасником, 
який став переможцем тендеру; 

відкликання тендерної пропозиції до закінчення 
строку її подання; 

завершення процедури закупівлі в разі неукладення 
договору про закупівлю із жодним з учасників, які 
подали тендерні пропозиції; 
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Забезпечення тендерної пропозиції не повертається в 
разі: 

відкликання тендерної пропозиції учасником після 
закінчення строку її подання, але до того, як сплив 
строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються 
чинними; 

не підписання учасником, який став переможцем 
процедури торгів, договору про закупівлю; 

ненадання переможцем у строк, визначений в абзаці 
другому частини третьої статті 17 Закону, документів, 
що підтверджують відсутність підстав, передбачених 
статтею 17 Закону; 

ненадання переможцем процедури торгів 
забезпечення виконання договору про закупівлю після 
отримання повідомлення про намір укласти договір, 
якщо надання такого забезпечення передбачено 
тендерною документацією. 

Кошти, що надійшли як забезпечення тендерної 
пропозиції (у разі якщо вони не повертаються учаснику), 
підлягають перерахуванню до Державного бюджету 
України. 

4 Строк, протягом якого 
тендерні пропозиції є 
дійсними 

тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 
днів з дати розкриття тендерних пропозицій.  До 
закінчення цього строку замовник має право вимагати  
від учасників продовження строку дії тендерних 
пропозицій; 

учасник має право: 
відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому 

наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; 
погодитися з вимогою та продовжити строк дії 

поданої ним тендерної пропозиції та наданого 
забезпечення тендерної пропозиції 

5 Кваліфікаційні критерії 
до учасників та вимоги, 
установлені статтею 17 
Закону 

Учасники процедури закупівлі  повинні надати в складі 
тендерної пропозиції інформацію і документи, які 
підтверджують їх відповідність кваліфікаційним 
критеріям  відповідно до Додатку 3 тендерної 
документації. 
Учасники процедури закупівлі повинні відповідати 
вимогам статті 17 Закону, та надати в складі тендерної 
пропозиції інформацію про відповідність цим вимогам 
відповідно до Додатку 1 тендерної документації. 
Учасники завантажують файли з вищевказаною 
інформацією та документами одночасно із поданням в 
електронному вигляді тендерної пропозиції. 

6 Інформація про 
технічні, якісні та 
кількісні 
характеристики 
предмета закупівлі 

учасники процедури закупівлі повинні надати у складі 
тендерних пропозицій інформацію та документи, які 
підтверджують відповідність тендерної пропозиції 
учасника технічним, якісним, кількісним та іншим 
вимогам до предмета закупівлі, установленим 
замовником в Додатку 4 тендерної документації. 
 

7 Інформація про 
субпідрядника (у 
випадку закупівлі робіт) 

учасник зазначає в тендерній пропозиції повне 
найменування та місцезнаходження щодо кожного 
суб’єкта господарювання, якого учасник планує 
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залучати як субпідрядника до виконання робіт у обсязі 
не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про 
закупівлю 

8 Унесення змін або 
відкликання тендерної 
пропозиції учасником 

учасник має право внести зміни або відкликати свою 
тендерну пропозицію до закінчення строку її подання 
без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі 
зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції 
враховуються в разі, якщо їх отримано електронною 
системою закупівель до закінчення строку подання 
тендерних пропозицій 

IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції 

1 Кінцевий строк подання 
тендерної пропозиції 

кінцевий строк подання тендерних пропозицій 
21.04.2017 до 21:00 год.; 
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;  
тендерні пропозиції, отримані електронною системою 
закупівель після закінчення строку подання, не 
приймаються та автоматично повертаються учасникам, 
які їх подали 

2 Дата та час розкриття 
тендерної пропозиції 

дата і час розкриття тендерних пропозицій визначаються 
електронною системою закупівель автоматично та 
зазначаються в оголошенні про проведення процедури 
відкритих торгів 

V. Оцінка тендерної пропозиції 

1 Перелік критеріїв та 
методика оцінки 
тендерної пропозиції із 
зазначенням питомої 
ваги критерію 

Критерії та методику оцінки визначають відповідно до 
частини першої статті 28 Закону. 

Оцінку тендерних пропозицій здійснюють на основі 
критерію «ціна». 

Найбільш економічно вигідною пропозицією буде 
вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням 
усіх податків та зборів [у тому числі податку на додану 
вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ]. 

Оцінку тендерних пропозицій електронна система 
закупівель проводить автоматично шляхом застосування 
електронного аукціону Електронний аукціон полягає в 
повторювальному процесі пониження цін, що проходить 
у три етапи в інтерактивному режимі реального часу. 

Для проведення електронного аукціону ціни всіх 
пропозицій розташовують в електронній системі 
закупівель у порядку від найвищої до найнижчої і без 
зазначення найменувань учасників. Стартовою ціною 
визначають найвищу ціну. Перед початком кожного 
наступного етапу аукціону визначають нову стартову 
ціну за результатами попереднього етапу аукціону. 

Якщо учасники подали пропозиції з однаковим 
значенням ціни, то першим в електронному аукціоні 
пониження ціни здійснюватиме учасник, який подав 
свою пропозицію пізніше за інших учасників з 
аналогічним значенням ціни пропозиції. 

Учасник може протягом одного етапу аукціону один 
раз понизити ціну своєї пропозиції не менше ніж на один 
крок від своєї попередньої ціни. 

Розмір мінімального кроку пониження ціни під час 
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електронного аукціону складає 0,457 % очікуваної 
вартості закупівлі - 10 000,00 грн. 

 
2 Інша інформація  

3 Відхилення тендерних 
пропозицій 

тендерна пропозиція відхиляється замовником у разі 
якщо:  

учасник: 
- не   відповідає   кваліфікаційним   критеріям,  

  установленим статтею 16 Закону; 
- не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо 

таке забезпечення вимагалося замовником; 
переможець: 
- відмовився від підписання договору про закупівлю 

відповідно до вимог тендерної документації або 
укладення договору про закупівлю; 

- не надав документи, що підтверджують 
відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону; 

- наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині 
сьомій статті 28 Закону; 

- тендерна пропозиція не відповідає умовам 
тендерної документації; 
інформація про відхилення тендерної пропозиції 
протягом одного дня з дня прийняття рішення 
оприлюднюється в електронній системі закупівель та 
автоматично надсилається учаснику/переможцю, 
тендерна пропозиція якого відхилена через електронну 
систему закупівель 

VI. Результати торгів та укладання договору про закупівлю 

1 Відміна замовником 
торгів чи визнання їх 
такими, що не відбулися 

замовник відміняє торги в разі: 
відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і 
послуг; 
неможливості усунення порушень, що виникли через 
виявлені порушення законодавства з питань публічних 
закупівель; 
порушення порядку оприлюднення оголошення про 
проведення процедури закупівлі та повідомлення про 
намір укласти договір, передбачених Законом; 
подання для участі в них менше двох тендерних 
пропозицій, а в разі здійснення закупівлі за рамковими 
угодами з кількома учасниками – менше трьох 
пропозицій; 
допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій, 
а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з 
кількома учасниками – менше трьох пропозицій; 
відхилення всіх тендерних пропозицій згідно із Законом; 
про відміну процедури закупівлі за такими підставами 
має бути чітко визначено в тендерній документації; 
торги може бути відмінено частково (за лотом); 

  

замовник має право визнати торги такими, що не 
відбулися, у разі: 

якщо ціна найбільш економічно вигідної тендерної 
пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на 
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фінансування закупівлі; 
якщо здійснення закупівлі стало неможливим 

унаслідок непереборної сили; 
скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, 

робіт і послуг; 
замовник має право визнати торги такими, що не 
відбулися частково (за лотом);  
повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, 
що не відбулися, оприлюднюється в електронній системі 
закупівель замовником протягом одного дня з дня 
прийняття замовником відповідного рішення та 
автоматично надсилається усім учасникам електронною 
системою закупівель 

2 Строк укладання 
договору  

замовник укладає договір про закупівлю з учасником, 
якого визнано переможцем торгів, протягом строку дії 
його пропозиції не пізніше ніж через двадцять днів з дня 
прийняття рішення про намір укласти договір про 
закупівлю відповідно до вимог тендерної документації 
та пропозиції учасника-переможця;  
з метою забезпечення права на оскарження рішень 
замовника договір про закупівлю не може бути укладено 
раніше ніж через десять днів з дати оприлюднення на 
веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про 
намір укласти договір про закупівлю 

3 Проект договору про 
закупівлю  

проект договору (Додаток 6 до тендерної документації), 
складений замовником з урахуванням особливостей 
предмету закупівлі, подається разом з тендерною 
документацією замовником в окремому файлі.  

4 Істотні умови, що 
обов’язково 
включаються до 
договору про закупівлю 

Істотні умови договору визначені в проекті договору 
(Додаток 6 до тендерної документації).  
 

5 Дії замовника при 
відмові переможця 
торгів підписати договір 
про закупівлю 

у разі відмови переможця торгів від підписання 
договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної 
документації замовник відхиляє тендерну пропозицію 
цього учасника та визначає переможця серед тих 
учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не 
минув 
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6 Забезпечення виконання 

договору про закупівлю  
Замовником вимагається не пізніше дати укладення 
договору внесення Учасником-переможцем забезпечення 
виконання договору у формі: банківської гарантії 
(безвідкличної, безумовної банківської гарантії) із 
зобов’язанням банку у разі невиконання умов договору 
про закупівлю, відшкодувати на рахунок Комунального 
підприємства виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 
«СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС» кошти у сумі 
забезпечення виконання договору, визначеній в 
тендерній документації.  
Банківська гарантія оформлюється в банку, який має 
ліцензію Національного банку України, крім банків щодо 
яких прийнято рішення НБУ про визнання 
неплатоспроможними.  

Розмір забезпечення виконання договору: складає 
0,457 % від вартості договору.  

Строк дії забезпечення виконання договору повинен 
бути не менше  строку дії договору.  

Усі витрати, пов’язані з поданням забезпечення 
виконання договору, здійснюються за рахунок Учасника.  

Замовник повертає забезпечення виконання договору 
про закупівлю після виконання учасником-переможцем 
договору, а також у разі визнання судом результатів 
процедури закупівлі або договору про закупівлю 
недійсними та у випадках, передбачених статтею 37 
Закону, а також згідно з умовами, зазначеними в 
договорі, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських 
днів з дня настання зазначених обставин.  
Кошти, що надійшли як забезпечення виконання 
договору (у разі, якщо вони не повертаються), 
підлягають перерахуванню до відповідного бюджету. 
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                                                                                                                                      Додаток 4 

                                                                                                                         до тендерної документації 

45453000-7 Капітальний ремонт спортивної будівлі КП "Спорткомплекс" "Льодова Арена". м. 
Київ, вул. Шалетт, 6. (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013  Капітальний ремонт внутрішніх приміщень) 

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

(технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до предмета закупівлі) 

 

Форма №8 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

  
 Спортивний комплекс  

Управління по фізичний культурі і спорту 
( назва організації, що затверджує ) 

Директор                                          Касаткін А.А. 
( посада, підпис, ініціали, прізвище ) 

  
“_____” ____________________________20__ р.  

 
ДЕФЕКТНИЙ АКТ 

  
Капітальний ремонт внутрішніх приміщень "Льодової арени" за адресою: м. Киів, вул. Шалетт, 6 

  
Умови виконання робіт: будівля експлуатована- коеф. впливу умов виконання буд. робіт - 1,2 (ДСТУ-Н Б Д.2.4-
21:2012 дод.Б табл.Б1 п.1) 

  
Об'єми робіт  
    
№ 
п/п 

 
Найменування робіт та витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість Примітка 

1 2 3 4 5 
  Локальний кошторис 2-1-1 на будівельні роботи       
          
  Роздiл 1. Двері       
1 Знiмання дверних полотен   м2 79   
2 Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних 

стiнах та в перегородках 
  шт 45   

3 Знiмання наличникiв   м 452   
4 Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними 

блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних 
стiнах 

  м2 91,76 
  

  Роздiл 2. Опорядження внутрішнє       
5 Знімання плит стельових "Армстронг"   м2 328,2   
6 Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"   м2 328,2   
7 Теплоiзоляцiя стiн та колон прямокутних виробами з 

волокнистих та зернистих матерiалiв на бiтумi 
  м3 22,316   

8 Теплоiзоляцiя перегородок виробами з волокнистих та 
зернистих матерiалiв на бiтумi 

  м3 27,468   

9 Полiпшене штукатурення стiн по сiтцi без улаштування 
каркасу 

  м2 497,84   

10 Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними сумiшами стiн по штукатурцi 

  м2 497,84   

11 Фарбування ранiше пофарбованих стiн усерединi 
будiвлi водоемульсiйними сумiшами з розчищенням до 
10% 

  м2 272,186 
  

12 Розбирання облицювання стiн з керамiчних 
глазурованих плиток 

  м2 348,88   

13 Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на 
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 

  м2 348,88   
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понад 12 до 20 шт 

14 Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток   м2 92,26   
15 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по 

бетоннiй основi площею до 20 м2 
  м2 92,26   

16 На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки 
додавати або виключати (додавати до товщ. 50 мм) 

  м2 92,26   

17 Улаштування першого шару обмазувальної гiдроiзоляцiї   м2 92,26   
18 Додавати на кожний наступний шар обмазувальної 

гiдроiзоляцiї 
  м2 92,26   

19 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із 
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 
12 шт 

  м2 92,26 
  

20 Знiмання дверних полотен   м2 3   
21 Розбирання оббивання дверей покрiвельною 

неоцинкованою сталлю по дереву з двох сторiн 
  м2 6   

22 Оббивання дверей покрiвельною неоцинкованою 
сталлю по дереву з двох сторiн 

  м2 6   
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  Роздiл 3. Заміна сантехприладдя       
          

23 Демонтаж ємкiсних водопiдiгрiвачiв мiсткiстю до 2 м3   шт 4   
24 Установлення водопiдiгрiвачiв ємкiсних мiсткiстю до 1 м3   шт 4   
25 Знімання котлiв сталевих електричних, 

теплопродуктивнiсть до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год.] 
  котел 2   

26 Установлення котлiв сталевих електричних проточних з 
циркуляційним насосом, теплопродуктивність 15,0 и 4,6 
кВт 

  котел 1/1 
  

27 Демонтаж радiаторiв масою до 80 кг   шт 21   
28 Установлення секцій опалювальних радiаторiв 

алюмінієвих 
  кВт 109,44   

29 Знімання пiддонiв душових сталевих   к-т 2   
30 Установлення пiддонiв душових сталевих   к-т 2   
31 Демонтаж змiшувачiв   шт 19   
32 Установлення змiшувачiв   шт 19   
33 Демонтаж раковин [умивальникiв]   к-т 19   
34 Установлення умивальникiв одиночних без пiдведення 

води 
  к-т 19   

35 Замiна сифонiв   шт 15   
36 Замiна кранiв пiсуарних   шт 15   
37 Знiмання унiтазiв, пiсуарiв   шт 15   
38 Установлення пiсуарiв настiнних [одиночних]   к-т 15   
39 Замiна кранiв кульових до бачка   шт 18   
40 Замiна унiтазiв з бачком   к-т 18   
41 Замiна трапiв дiаметром 100 мм   шт 5   
42 Замiна змiшувачiв з душем   к-т 9   

  Роздiл 4. Заміна електротехнічних виробів       
          

43 Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 
1-клавішних 

  шт 52   

44 Заміна штепсельних розеток утопленого типу при 
схованій проводці 

  шт 30   

  Роздiл 5. Буд. сміття       
          

45 Перевезення сміття до 30 км   т 21,14   

  Локальний кошторис 2-1-2 на спеціальні будівельні 
роботи       

          
  Роздiл 1. Заміна лакофарбового покриття хокейного поля       
          

46 Видалення старого покриття шліфуванням   м2 1395,2   
47 Забивання вибоїв у цементних пiдлогах площею до 0,25 

м2 
  мiсць 1395,2   

48 Готування важких опоряджувальних цементних розчинiв, 
склад 1:3 

  м3 4,33   

49 Грунтування бетонних i обштукатурених поверхонь 
епоксидною фарбою 

  м2 1744   

50 Фарбування погрунтованих бетонних i поштукатурених 
поверхонь епоксидною фарбою 

  м2 1744   

51 Розмічання [точкування] покриття вручну   км лінії 0,38   
52 Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки 

розмічальною стрічкою, тип лінії 1.1 
  км лінії 0,38   

  Роздiл 2. Відновлення вогнезахисту металевих колон       
          

53 Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стовпiв, 
колон та пiлястр, площа вiдбивання в одному мiсцi 
бiльше 1 м2 

  м2 39,74 
  

54 Нанесення вручну в один шар покриття з 
вогнезахисного матерiалу УНИТЕРМ-38091 на 
горизонтальнi i вертикальнi поверхнi металевих 
конструкцiй 

  м2 39,74 
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  Роздiл 3. Буд. сміття       
          

55 Навантаження смiття вручну   т 5,53   
56 Перевезення сміття до 30 км   т 5,53   

  Локальний кошторис 2-1-3 на внутрішні 
електромонтажні роботи       

          
  Роздiл 1. Заміна освітлювальних приладів       
          

57 Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп   шт 48   
58 Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi 

встановлюються на пiдвiсах [штангах], кiлькiсть ламп 1 
шт 

  шт 48 
  

59 (Демонтаж) Прожектор, що установлюється окремо, на 
кронштейнi на опорi з лампою потужнiстю 500 Вт 
[при роботi на висотi понад 2 до 8 м] 

  шт 12 
  

60 Прожектор, що установлюється окремо, на кронштейнi 
на опорi з лампою потужнiстю 500 Вт 
[при роботi на висотi понад 2 до 8 м] 

  шт 12 
  

  
                  Склав  _____________________________________інженер-проектувальник в частині 
кошторисної документації Пікож І.А. 
                                                          посада, підпис 
                  Перевірив __________________________________   
                                                                                  посада, підпис 
  
 


