
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення закупівлі на електронному майданчику 

 
                                                       Примітка:  Просимо приєднувати до документів всі необхідні файли для    

                                                                            визначення платника податків, Вашу контактну інформацію для 
  зв”язку та реквізити.                                                                            

                                         
                                          
 

1. Замовник.  
1.1. Найменування.  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС».  
1.2. Код за ЄДРПОУ. 03768026. 
1.3. Юридична адреса. 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 12. 
1.4. Місце надання предмета закупівлі. м. Київ. 
 2. Інформація про предмет закупівлі.  
2.1. Найменування предмета закупівлі: Технічний нагляд по об’єкту «Льодова Арена» по проведенню робіт: 
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) Код закупівлі згідно з ДК 
021:2015 – 71520000-9 
2.2. Детальний опис закупівлі: Технічний нагляд по об’єкту «Льодова Арена» по проведенню робіт: 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) Код закупівлі згідно з ДК 021:2015 – 
71520000-9. Згідно затвердженого ЗВЕДЕНОГО КОШТОРИСНОГО РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ ОБЄКТА 
БУДІВНИЦТВА до Договору підряду на виконання капітального ремонту сума таких послуг складає – 
36 000,00 грн.  
Просимо приєднувати до документів всі необхідні файли для визначення платника податків, Вашу 
контактну інформацію для зв”язку та реквізити. 
3. Інформація необхідна для проведення Закупівлі: 
3.1. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі. 36 000 грн. 
3.2. Крок аукціону. 250,00 грн. 
3.3. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. Послуга технічного нагляу по об’єкту 
«Льодова Арена» по проведенню робіт: 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) Код закупівлі згідно з ДК 021:2015 – 71520000-9. Повне супроводження технагляду до 
повного виконання договору підряду капітального ремонту. 
3.4.Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. М. Київ, вул. Шалетт, 6. («Льодова арена»). 
3.5. Строк виконання робіт чи надання послуг. Отримання послуги з травня 2017р.  до 31 грудня 2017р.    
3.6. Опис предмета закупівлі, в тому числі інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики 
предмета закупівлі: Додаток 1. 
3.7. Особливі вимоги до предмету закупівлі: 
 -Виконавець повинен надати Замовнику послуги,  якість яких відповідає вимогам суспільства і 
навколишнього середовища та забезпечити оптимізацію витрат щодо належного рівня надання відповідного 
класу послуг. 
- У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за надані послуги здійснюється протягом 10 
банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на свій розрахунковий рахунок ( 
відповідно до ст. 49 Бюджетного кодексу України) 
3.8.Гарантийні вимоги  предмету закупівлі визначаються відповідно до діючого  законодавства України. 
4. Перелік сканованих копій документів у форматі pdf, що надаються учасником у складі цінової  пропозиції  
на електронні торги: 
4.1.Цінову пропозицію складену відповідно форми 1 Додатку 1. 
4.2.Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі 
щодо підпису документів цінової пропозиції, договору підряду та актів виконаних робіт: (наказ (розпорядження) та 
копія протоколу установчих (загальних) зборів), Статут або витяг зі Статуту (перша  сторінка(и) з переліком видів 
діяльності підприємства, сторінка(и) щодо повноважень  директора та загальних зборів (акціонерів та /або 
учасників) та остання сторінка).  
4.3.Копія виписки з Єдиного державного реєстру осіб та фізичних осіб-підприємців. 
4.4.Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або витягу з реєстру платників податку (у 
разі сплати учасником ПДВ), копія свідоцтва про право сплати єдиного податку або витягу з Реєстру платників 
єдиного податку (у разі сплати учасником єдиного податку).   
4.5.Довідка, складена у довільній формі, яка повинна містити відомості про підприємство: 

   - реквізити (місцезнаходження (фактичне та юридичне) телефон, факс, банківські реквізити); 
   - керівництво (посада, ім'я по батькові (повністю), телефон для контактів). 

4.6.Довідка про основний інженерно-технічний персонал, який має необхідні знання та досвід відповідно до 
вказаної форми: 

Наявність інженерно-технічний персонал, який має необхідні знання  
та досвід для виконання робіт з технічного нагляду 



 
№ 

п/п 
Посада ПІБ 

Штатний/ 
найманий 
працівник 

Кваліфікація 
Досвід роботи на 
займаній посаді 
(років) 

      

      

4.7.Оригінал або нотаріально завірена копія довідки (або витягу) уповноваженого органу про відсутність 
підприємства учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справах про 
банкрутство, стосовно суб’єкта підприємницької діяльності, щодо якого запитується інформація.* 

     або документу отриманого в електронній формі за он-лайн запитом юридичної або фізичної особи про 
видачу довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство 
(що видається у порядку згідно Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено 
провадження у справі про банкрутство затвердженого Наказом міністерства юстиції  №441/5 від 27.03.2015)* 
   *- довідка повинна бути видана не раніше дати публікації оголошення про заплановану закупівлю. 

4.8. Копія фінансової звітності за 2016 рік з відміткою органу статистики (або копія квитанції про підтвердження 
подачі звітності в електронному вигляді):Балансу підприємства учасника (Форма №1); Звіту про фінансові 
результати учасника (Форма №2);  Звіту про рух грошових коштів (Форма №3) у разі наявності. 
4.9. Довідка про афілійовані особи. 
4.10.Довідка підприємства в довільній формі або уповноваженого органу про те, що учасник не зареєстрований в 
офшорних зонах. 
4.11.Копії відповідних кваліфікаційних сертифікатів інженерно-технічного персоналу, виданих уповноваженим 
органом. 
4.12.Інформаційна довідка, яка містить відомості про виконання аналогічних договорів (виконання робіт з 
технічного нагляду по об’єкту за бюджетні кошти, у тому числі в закладах освіти), що виконувались в період з 
2014 по перше півріччя 2016 року відповідно до форми 2 Додатку 1. Обов’язково документальне підтвердження 
наявності досвіду виконання аналогічних договорів (належним чином завірені копії угод). 
4.13.Учасники обов’язково надають розрахунок трудовитрат та вартості виконання робіт з  технічного нагляду по 
об'єкту, з підтвердженням відсотку на утримання. (Розрахунок витрат на утримання одного працівника відділу 
технагляду, витрат робочого часу, затрат на технагляд, розрахунок коефіцієнта затрат на технагляд від обсягу 
будівельно-монтажних робіт (БМР-глави 1-9, розділ 10 згідно ДБН).  
4.14. Гарантійний лист учасника, який підтверджує надання учасником замовнику всіх вищезазначених документів 
у паперовому вигляді, оформлених належним чином, у разі його визнання переможцем протягом 3-х робочих днів 
з дати визнання його переможцем електронної закупівлі. 
4.15. Надати лист щодо підтвердження можливості надання послуг без отримання авансового платежу. 
5.Особливі умови до учасників: 
5.1.Оплата здійснюється за актами виконаних робіт після отримання замовником фінансування з бюджету, при 
цьому виконавець погоджується на можливий термін відстрочки.платежу.до.120 календарних днів. 
5.2.Переможцю необхідно буде забезпечити технічний нагляд для замовника протягом усього періоду виконання 
капітального ремонту, з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних 
стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю виконаних робіт та їх обсягами під час 
будівництва. 
5.3.Переможцю необхідно постійно вести технічний контроль за виконанням капітального ремонту об’єкту, в разі 
необхідності обов’язково мати можливість виїзду на об’єкт впродовж двох годин. 
5.4.Технічний нагляд повинні здійснювати особи, що мають виданий відповідно до законодавства уповноваженим 
органом кваліфікаційний сертифікат. 
5.5.Здійснення технічного нагляду за виконанням робіт на об’єкті  виконувати у відповідності із Законом України 
«Про архітектурну діяльність», Законом України «Про містобудівну діяльність», Порядком здійснення технічного 
нагляду під час будівництва об’єкта архітектури, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 11 
липня 2007 року за № 903. 
5.6. Переможець, незалежно від терміну надання послуг, здійснює надання послуг по цінах на час проведення 
державної закупівлі. 
5.7. Пропозиція повинна бути подана до завершення строку подання пропозицій у повному обсязі (всі документи, 
які вимагаються Замовником в даній процедурі закупівлі). Учасник повинен надати документальне підтвердження 
відповідності кількісним, якісним та іншим характеристикам до предмету закупівлі. В зв’язку необхідністю 
дотримання належної якості виконання робіт, Замовник вимагає, щоб офіс організації, яка буде здійснювати 
надання послуг з технічного нагляду повинен знаходитись в м. Києві. 
5.8.Після укладання договору обов’язково надати наказ «Про призначення відповідальної особи за виконання 
технічного нагляду». 



 
                                                                                                                                                
                                                                                                                                              Додаток 1  
                                                                                                                 Форми довідок для заповнення учасником. 
 
 
Форми довідок для заповнення учасником 
Форма 1 
 
Форма пропозиції, яка подається Учасником на фірмовому бланку. 
Учасник не повинен відступати від змісту даної форми. 
Форма  пропозиції 
____________________________________________(назва підприємства/фізичної особи), надає свою 
пропозицію щодо участі у закупівлі: Технічний нагляд по об’єкту «Льодова Арена» по проведенню робіт: 
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) Код закупівлі згідно з 
ДК 021:2015 – 71520000-9 на загальну суму _______________________________________ у тому числі ПДВ. 
 

Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Відомості про підприємство 

Реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для 
контактів) 

Вартість пропозиції 

 

Учасник вказує вартість предмету закупівлі (стартова сума) в гривнях 
цифрами та прописом без ПДВ та з урахуванням ПДВ.  

Відомості про особу (осіб), 
які уповноважені 
представляти інтереси 
Учасника 

(Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон). 

 
 

№ 

п/п 
 Найменування робіт 

Відсоток від зведеного 
кошторисного розрахунку 

1    

 
         
Примітка: Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та 
розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. 
Разом з цією пропозицією ми погоджуємося з усіма вимогами цієї Документації та надаємо документи 
(скановані копії), передбачені пунктами 4,5  цієї Документації  
 
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи  
підприємства/фізичної особи, завірені печаткою                      _______________(___________) 
                                                                                        мп 
                                                                               
 
 
 
 
 
 



             
            
                                                                                                                                                          Додаток 2 
 
                                                                                                                                                         Проект договору 
 

ДОГОВІР  № ____ 
 

на здійснення функцій технічного нагляду 
 
м. Київ                                                                                                                “____“ ________ 2017 р. 
 
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КМДА) 
«СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС», (надалі - Замовник) в особі директора Касаткіна Андрія Анатолійовича, 
що діє на підставі Статуту (далі - Замовник), з однієї сторони, та _____________________________ , (надалі - 
Виконавець) в особі __________________________, що діє на підставі __________________, з другої сторони, а 
в подальшому разом Сторони, уклали даний договір  про наступне: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. За цим Договором Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується 
виконувати_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
____________________________________________, а Замовник зобов’язується  прийняти виконані роботи та 
оплатити їх вартість в термін та на умовах цього Договору. 
1.2.  Під веденням технічного нагляду Сторони розуміють здійснення Виконавцем ряду робіт спрямованих на 
забезпечення контролю за дотриманням проектних рішень, вимог дефектного акту та вимог державних 
стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт (в тому числі контроль за 
відповідністю вартості матеріальних ресурсів  найменшому рівню цін на ринку будівельних матеріалів в 
регіоні) (виконані роботи) під час виконання підрядником  капітального ремонту по об’єкту визначеному в 
пункті 1.1. цього Договору (надалі Об’єкт). 
2. ВАРТІСТЬ  РОБІТ  І  ПОРЯДОК  РОЗРАХУНКІВ 
2.1. Вартість виконаних робіт з ведення технічного нагляду встановлюється в розмірі не більше ______%  
(розрахунок яких наведено у Додатку) від загальної вартості будівельно-монтажних робіт по об’єкту 
капітального ремонту визначеному в пункті 1.1. цього Договору згідно з ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 затвердженими 
Наказом Міністерства  регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 
від 05.07.2013 № 293 складає: 
___________________________________________________________________________________ 
2.2. Вартість виконаних робіт за цим Договором може бути змінена або доповнена, згідно з проектно-
кошторисною документацією, що отримала позитивний експертний висновок, шляхом укладення відповідної 
додаткової угоди до цього Договору. 
2.3. Замовник проводить оплату фактично виконаних Виконавцем робіт після прийняття ним виконаних робіт 
(обсяг яких не повинен перевищувати, відрізнятися від переліку видів робіт, зазначеного виробника матеріалів, 
вказаних в дефектному акті)  за договором підряду по Об’єкту капітального ремонту на підставі перевірених 
(погоджених, та підписаних з поставленням печатки) Виконавцем та підписаних Замовником і підрядником 
актів виконаних робіт (форми КБ –2в)  та  довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3).        
2.4. За фактично виконані роботи розрахунки між Сторонами проводяться  по актам виконаних робіт 
складених Виконавцем (вартість яких не перевищує вказану у зведеному кошторисному розрахунку вартості 
об’єкта будівництва та відповідає розрахунку наведеному у листі № 7/7-1010 від 04.10.2000 року, Державного 
комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, “Про врахування коштів на утримання 
служби замовника в інвесторській кошторисній документації”) . 
2.5. Після закінчення виконаних  робіт Виконавець передає Замовнику акт виконаних робіт, що є підставою 
для розрахунку за виконану роботу. 
2.6. Після отримання акту виконаних робіт Замовник протягом 3-х календарних днів зобов’язаний 
ознайомитись з роботами Виконавця, підписати акт, або надати письмові зауваження про наявні недоліки.  
2.7. При виявленні Замовником недоліків у виконаній роботі, Виконавець зобов’язаний безкоштовно 
виправити усі наявні недоліки, у визначений Замовником строк. 
2.8. Замовник здійснює оплату за виконані роботи протягом 10-ти банківських днів з дня підписання 
Сторонами акту виконаних робіт, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний 
рахунок Виконавця, але у разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за виконану роботу 
здійснюється протягом 10 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на свій 
реєстраційний рахунок. 



2.9. Підписання акта приймання-передачі, щодо введення Об’єкта капітального ремонту, в експлуатацію 
(закінчення дії (виконання) договору підряду на виконання робіт по Об’єкту) уповноваженими 
представниками Замовника, Виконавця та підрядника, є підставою для проведення остаточного розрахунку 
між Сторонами. 
2.10. Сторони на перед домовилися, що у разі коли фактичні витрати Виконавця виявилися меншими від тих, 
які передбачалися при розрахунку вартості робіт, Виконавець отримує плату за фактично виконані роботи.  
3. ПОРЯДОК ТА СТРОК ВИКОНАННЯ РОБІТ 
3.1. Виконавець виконує роботи з технічного нагляду відповідно до Порядку здійснення технічного нагляду 
під час будівництва об'єкта архітектури, затвердженого постановою КМУ від 11.07.2007 № 903, Порядку 
прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою  КМУ від 13.04.2011 
№ 461, а також вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних 
документів в сфері будівництва. 
3.2. Виконані роботи Виконавцем розпочинається з моменту укладення даного Договору протягом строку 
здійснення капітального ремонту, але в будь-якому разі до закінчення дії (виконання) договору підряду на 
виконання робіт по Об’єкту капітального ремонту. 
3.3. Якщо в процесі виконання робіт виявиться неможливість їх продовження, Виконавець зобов’язується 
протягом 3-х календарних днів в письмовій формі повідомити про це Замовника. 
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
4.1. Замовник має право: 
4.1.1. Здійснювати у будь-який час контроль за виконанням Виконавцем умов даного Договору; 
4.1.2. На власний розсуд, з дотриманням вимог чинного законодавства, організувати процес робіт по Об’єкту; 
4.1.3. Самостійно обирати підрядні організації, погоджувати матеріали для будівництва, зовнішнього та 
внутрішнього оздоблення; 
4.1.4. Контролювати хід виконання робіт Виконавцем за цим Договором; 
4.1.5. Отримувати від Виконавця інформацію про хід виконання робіт за договором підряду по Об’єкту; 
4.1.6.  Вимагати усунення недоліків, допущених Виконавцем в процесі виконання робіт; 
4.1.7. Відмовитися від прийняття виконаних робіт, при наявності суттєвих недоліків у виконаній роботі; 
4.1.8. Замовник має право в односторонньому порядку розірвати Договір, в разі невиконання або неналежного 
виконання Виконавцем зобов’язань за даним Договором, шляхом направлення письмового повідомлення про 
це на адресу Виконавця за 10 календарних днів до дати розірвання Договору.  
4.1.9. Притягнути Виконавця до відповідальності, в разі порушення ним умов даного Договору, згідно з 
чинним законодавством України.  
4.1.10. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Виконавцем 
порушень. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Виконавцем, у тому числі за рахунок 
відповідного зниження договірної ціни; 
4.1.11. Відмовитися від договору в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши Виконавцю 
фактично виконану частину робіт; 
4.2. Замовник зобов'язаний: 
4.2.1. Забезпечити Виконавцю необхідні умови для належного виконання зобов’язань по даному Договору;  
4.2.2. Негайно повідомляти Виконавця про виявлені недоліки в роботі; 
4.2.3. Прийняти в установленому порядку виконані роботи та своєчасно оплатити їх вартість на умовах даного 
Договору. 
4.2.4. Забезпечувати Виконавця інформацією та розпорядчими документами, необхідними для виконання 
предмету договору, в тому числі: 
4.2.4.1. Надати Виконавцю один екземпляр затвердженої Замовником проектно-кошторисної документації, 
необхідний для виконання ним обов’язків за цим Договором; 
4.2.4.2. Прийняти належним чином виконані Виконавцем роботи та оформити підписами та печаткою акти 
здачі-приймання наданих послуг, та всі надані Виконавцем документи про виконані ним роботи відповідно до 
Договору, після контролю за їх достовірністю;  
4.2.4.3. Не перешкоджати Виконавцю в реалізації його права здійснювати у порядку та на умовах, визначених 
цим Договором, контролю за відповідністю проектній документації обсягу та якості виконаних робіт на 
будівництві; 
4.2.4.4. Оформлювати підписом та печаткою від імені Замовника  всі розпорядчі, фінансові та 
правовстановлюючі документи в межах компетенції Замовника будівництва. 
4.3. Виконавець має право: 
4.3.1. Самостійно приймати рішення, в межах своєї компетенції, щодо належного виконання покладених на 
нього обов'язків; 
4.3.2. Зупинити роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов’язань за Договором, що призвело до 
ускладнення або неможливості проведення робіт; 
4.3.3. Вимагати розірвання Договору та (або) відшкодування збитків, якщо Замовник своєчасно не проводить 
розрахунки за виконані роботи або проводить їх з істотним порушенням умов даного Договору; 



4.3.4. При виконанні робіт вимагати від Підрядника:  
4.3.4.1. виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної та іншої технічної документації, дотримання 
вимог нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт;  
4.3.4.2. зупинення робіт у разі застосування ним матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не 
відповідають вимогам нормативних документів;  
4.3.4.3. проведення лабораторних випробувань матеріалів і конструкцій щодо їх відповідності сертифікатам 
якості, а обладнання - технічним (технологічним) паспортам та своєчасного повідомлення їм про такі 
випробування;  
4.3.4.4. усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред'явлення 
робіт для здійснення технічного нагляду;  
4.3.4.5. зупинення виконання робіт до оформлення актів огляду прихованих робіт;  
4.3.4.6. зупинення будівельно-монтажних робіт у разі виявлення понаднормативної деформації об'єкта або 
загрози обвалу конструкцій та вжиття невідкладних заходів для запобігання виникненню аварії.  
4.4. Виконавець зобов'язаний: 
4.4.1. Самостійно організувати всю роботу по виконанню умов даного Договору під контролем  Замовника; 
4.4.2. Якісно та своєчасно виконувати роботу, покладену на нього цим Договором; 
4.4.3. Мати встановлені законодавством України відповідні дозвільні документи, які дають право здійснювати 
технічний нагляд за виконанням будівельних робіт відповідно до  законодавства на весь час дії цього 
Договору; 
4.4.4. Своєчасно усувати недоліки інженерно-організаційних робіт, допущені зі своєї вини; 
4.4.5. Дбайливо ставитись до майна Замовника, в тому числі до майна, що знаходиться в користуванні 
Виконавця; 
4.4.6. Передати Замовнику виконані роботи в порядку, передбаченому Договором;  
4.4.7. Збирати данні по видам та об’ємам робіт, які стосуються капітального ремонту об’єкту, погоджувати їх з 
балансоутримувачем, та складати дефектний акт відповідно отриманої інформації. 
4.4.8. Вести технічний нагляд за будівництвом, уточнювати обсяги виконаних робіт та проведення 
взаєморозрахунків, контролювати стан проведення капітального ремонту об’єкта, готувати та надавати 
оперативну інформацію щодо показників стану проведення капітального ремонту; 
4.4.9. Брати участь в роботі робочої та приймальної комісії з приймання закінчених робіт з капітального 
ремонту об’єкта, та передачі витрат по зазначеному об’єкту балансоутримувачу.  
4.4.10. При виконанні робіт проводити перевірку:  
4.4.10.1. наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та 
обладнання, що використовуються під час капітального ремонту об’єкта, - технічного паспорта, сертифіката, 
документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо;  
4.4.10.2. відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання 
проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших 
нормативних документів;  
4.4.10.3. відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній 
документації;  
4.4.10.4. виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного 
архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду;  
4.4.11. Перевіряти та погоджувати (підписувати з поставленням печатки) акти виконаних робіт (форма № КБ-
2в); 
4.4.12. Вести облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-
монтажних робіт, виконаних з недоліками; 
4.4.13. Проводити разом з Замовником та підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому 
числі прихованих, і конструктивних елементів;  
4.4.14. Повідомляти підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних 
документів та інформувати про це Замовника; 
4.4.15. Оформляти акти виконаних робіт, виконаних підрядником з недоліками;  
4.4.16. Забезпечити контроль дотримання графіків виконуваних робіт, правильність складання наявної 
технічної документації, що підтверджує якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання. 
Забезпечити відповідність вартості матеріальних ресурсів,  що використовується під час виконання робіт 
підрядником, найменшому рівню цін  (при всіх рівних характеристиках) на підставі проведеного аналізу цін на 
ринку будівельних матеріалів в регіоні; 
4.4.17. Брати участь у проведенні органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю, 
представляти для цього необхідні документи, перевірки якості окремих конструкцій і вузлів, будівельно-
монтажних робіт усіх видів, відповідності змонтованого спец обладнання, устаткування і механізмів технічним 
умовам., а також самостійно проводити контрольні обміри виконаних робіт; 
4.4.18. У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених підрядником під час виконання робіт по 
Об'єкту, та відмови підрядника їх усунути, повідомити про це Замовника та відповідні контролюючи органи, а 



також відповідну інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно 
до законодавства;  
4.4.19. Забезпечити технічний нагляд за будівництвом відповідно до вимог затвердженої проектної 
документації та Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об’єкта архітектури, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007р. №903; 
4.4.20. Повідомляти у 2-денний термін Замовнику на його вимогу всі відомості  про результати виконання  
Договору; 
4.4.21. Здійснювати контроль за веденням загального журналу виконання робіт встановленого зразка; 
4.4.22. Виконувати інші функції, пов'язані з технічним наглядом на об'єкті; 
4.5. Сторони мають також інші права та обов’язки передбачені чинним законодавством України. 
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним Договором, Сторони несуть 
відповідальність згідно з чинним законодавством України. 
5.2. Виконавець несе відповідальність за своєчасне та якісне виконання своїх обов’язків за Договором.  
5.3. Виконавець несе відповідальність за обсяги, кількість та якість виконаних підрядником ремонтних робіт 
на відповідність діючим Державним будівельним нормам, стандартам та вимогам чинного законодавства 
України. 
5.4. Виконавець несе повну матеріальну відповідальність та інші види відповідальності за зберігання 
доручених йому матеріальних цінностей, документів, а також за інші збитки завдані Замовнику з його вини, у 
розмірах і порядку, встановлених чинним законодавством України. 
5.5. Виконавець несе повну відповідальність за дотримання вимог ДСТУ-Н Б Д. 1.1.-2:2013 «Настанова щодо 
визначення прямих витрат у вартості будівництва», особливо в частині вимог п. 6.3.1 стосовно вартості 
матеріальних ресурсів, що врахована в актах виконаних робіт (КБ-2в). 
5.6. В разі притягнення Замовника до відповідальності контрольними або наглядовими органами унаслідок 
неякісного виконання договірних зобов'язань по здійсненню технічного нагляду, Виконавець несе повну 
матеріальну відповідальність і крім того забезпечує відшкодування до бюджету суми завищень в повному 
обсязі в частині здійснення функцій технічного нагляду. 
5.7. За порушення строків, якості робіт та невиконання або неналежного виконання умов даного Договору, 
Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми Договору за кожний 
день існування будь-яких вищезазначених обставин, що призвели до порушення умов Договору.  
5.8. Замовник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну здоров’ю працівникам Виконавця, пов’язану з 
виконанням ними своїх обов’язків під час дії цього Договору. 
5.9  Замовник звільняється від відповідальності за несвоєчасну оплату виконаних робіт у випадку, якщо це 
сталося внаслідок затримки бюджетного фінансування. 
5.10. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення його умов під час 
його дії. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від 
обов’язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. 
5.11. Всі спори, пов’язані з укладенням даного Договору та його виконанням вирішуються Сторонами шляхом 
переговорів, а у разі недосягнення згоди розглядаються Господарським судом, згідно з чинним законодавством  
України.  
6. ФОРС-МАЖОР 
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим 
Договором, якщо таке невиконання є наслідком випадку або обставин непереборної сили, які виникли після 
укладення цього Договору, перебувають поза межами контролю Сторін, та які Сторони не могли ані 
передбачити, ані попередити розумними заходами, надалі – «форс-мажор». 
6.2. Під випадком Сторони розуміють надзвичайну подію, яка не носить характеру невідворотної, однак є 
непередбачуваною і раптовою для Сторін, а саме: акти,  рішення, дії або бездіяльність органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування,  зміни в законодавстві України за умови, що дані обставини 
безпосередньо вплинули на своєчасне виконання зобов'язань Сторони. Під обставинами непереборної сили 
Сторони розуміють  повінь, пожежу, землетрус та інші стихійні лиха, оголошену та неоголошену війну, 
загрозу війни, терористичний акт, блокаду, революцію, заколот, повстання, масові заворушення. 
6.3. При настанні обставин, зазначених у пункті 6.1., Сторона, яка опинилася під їх впливом, повинна в 
розумний строк, але не пізніше ніж через 5 календарних днів з дня виникнення форс-мажору, без затримки 
повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі. 
6.4. Після припинення обставин, зазначених у пункті 6.1, Сторона,  що  опинилася  під  впливом обставин 
форс-мажору, повинна без затримки, але не пізніше ніж через 5 календарних днів з дня припинення форс-
мажору,  повідомити про це іншу Сторону у  письмовій формі.  
6.5. Неспроможність Сторін знайти прийнятні альтернативні шляхи та дійти до взаємної згоди щодо таких 
шляхів надає кожній Стороні право направити іншій Стороні повідомлення про припинення договору. 
Повідомлення про припинення направляється іншій Стороні не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня з 
якого припиняється зобов’язання. 



6.6. Факт настання форс-мажорних обставин повинен бути підтверджений документально компетентним 
органом. В разі відсутності підтвердження Сторона, яка не виконала свої зобов’язання, несе відповідальність в 
повному обсязі. 
7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ 
7.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами з поставленням печаток і діє до 31 
грудня 2017 року, термін дії Договору подовжується до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань 
шляхом укладання додаткових угод але в будь-якому разі до закінчення дії (виконання) договору підряду на 
виконання робіт по Об’єкту капітального ремонту. 
7.2 Умови Договору застосовуються до відносин між Сторонами, що виникли до його укладення. 
7.3. Всі зміни та доповнення до даного Договору оформляються шляхом підписання та скріплення печатками 
сторонами, додатків, додаткових угод, які мають обов’язкову силу для обох сторін і є невід’ємною частиною 
даного Договору. 
7.4. Усі повідомлення між Сторонами здійснюються у письмовій формі, направляються адресатові 
рекомендованим або цінним листом, телеграмою, або вручаються під розписку. 
7.5. У випадку зміни реквізитів (юридична чи фактична адреса, назва, форма власності), Сторона, у якої 
відбулася така зміна, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом  5 (п'яти) календарних днів. 
7.6. Виконавець підтверджує, що він має необхідний дозвіл для належного виконання своїх обов’язків за 
Договором. 
7.7. Передача прав та обов’язків за даним Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за 
умови письмового погодження цього із іншою Стороною. 
7.8. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб 
допускається виключно за умови письмового погодження цього з іншою Стороною. 
7.9. З усіх питань, що не врегульовані даним Договором, Сторони керуються чинним  законодавством України. 
7.10. Договір укладено українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну 
силу, по одному примірнику для кожної із Сторін. 
7.11. Протокол погодження договірної ціни (Додаток 1) до Договору є невід’ємною його частиною. 
8. Додатки до Договору 
8.1. До цього Договору додаються Додатки, які є невід’ємними частинами цього Договору:  

       Додаток № 1 – Протокол погодження договірної ціни, 
 
9.  ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
 
                   
 

ЗАМОВНИК 
Комунальне підприємство  
«Спортивний комплекс» 
Адреса юридична: 01001,м.Київ, 
вул. Хрещатик,12 
Фактична адреса: 02192, м. Київ, 
вул. Шалетт, 6 
рах.35448101049497 
УДКСУ у Голосіївському районі 
МФО 820019 
ЄДРПОУ 03768026 
ІПН 037680226592 
Тел. (044) 543-22-28 
 
Директор  
 
____________________Касаткін А.А.    
 мп  
 

                      ВИКОНАВЕЦЬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
                                                                                                                                                   Додаток № 1   
                                                                                                                                          до Договору   №     _____       
             
                           від „ _____” ______________ 2017 р. 
 
                                                             ПРОТОКОЛ 
погодження  договірної  ціни  
 з проведення технічного нагляду об’єкту «Льодова Арена» по проведенню робіт: 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) Код закупівлі згідно з ДК 021:2015 – 71520000-9 
Ми, що нижче підписалися: Замовник в особі _______________________ з однієї сторони та Підрядник, в особі 
________________________, з іншої сторони, засвідчуємо, що Сторонами досягнуто згоди про розмір 
договірної ціни, що становить: ____________________________________--. 
Цей  протокол  є  підставою  для проведення  взаємних  розрахунків  та  платежів  між  Замовником  та  
Підрядником. 
 
 
         ЗАМОВНИК:                                                                                              ВИКОНАВЕЦЬ: 
 
                                            
 
_________________ /                       /                                                                    ______________/                               /                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      «Затверджую»: 
 
                                                                                                                                          Директор 
                                                                                                                       ______________   __________ 
                                                                                                                          «_____» ________ 2017 р. 

 

 

 

 

КОШТОРИС 

на виконання робіт з технічного   нагляду 

 

 

  

 

 

№ 
з/п 

 

Перелік виконуваних  робіт 
Кількіс
ть 
працюю
чих 

посада 
Кількісні 
людино 
днів 

Вартість 
од. 
виміру 

сума 

 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Виконання робіт з технічного 

нагляду 

     

 
 Всього по кошторису (грн.)    

ПДВ   

 Разом (грн.)    

 
 
 
 
         ЗАМОВНИК:                                                     ВИКОНАВЕЦЬ: 
 
 
                                                                 
                                  /__________/                                   
 
 
 
 
 
 



 
Примітка: Зазначені в цьому оголошенні основні вимоги до Договору не є остаточними і вичерпними, і можуть 
бути доповнені і скориговані під час укладання Договору з Учасником-переможцем торгів в залежності від 
специфіки предмету, характеру, інших умов конкретного Договору. Замовник залишає за собою право 
змінювати основні вимоги до Договору у випадку зміни діючого Цивільного, Господарського законодавства і 
законодавства щодо публічних закупівель 
 
 

Просимо приєднувати до документів всі необхідні файли для визначення платника податків,  Вашу 
контактну інформацію для зв”язку та реквізити. 
 
 
 
 
Начальник структурного  
підрозділу, голова тендерного  комітету                                                                             М.Черевко 


