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I. Загальні положення 
1 2 

1.Терміни, які 
вживаються в тендерній 
документації 

Тендерну документацію (ТД) розроблено відповідно до вимог 
Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року № 922-
VIII(Далі-Закон). Терміни вживаються у значенні, наведеному в 
Законі. 

2.Інформація про 
замовника торгів 

 

2.1  повне найменування Централізована бухгалтерія дитячо-юнацьких спортивних шкіл ( для 
ДЮСШ «Крижинка»). 
 

 

2.2  місцезнаходження 
м. Київ, пр-т. Павла Тичини, 18, 02098 

(фактична адреса: м. Київ, вул. Оболонська, 21 , 04071) 
2.3 посадова особа 
замовника, уповноважена 
здійснювати зв'язок з 
учасниками 

Кугат Володимир Миколайович  Економіст ЦБ ДЮСШ/Голова 
тендерного комітету 

 м. Київ, пр-т. Павла Тичини, 18, 02098 
(фактична адреса: м. Київ, вул. Оболонська, 21 , 04071, 2 поверх, 
каб. 10) 
Тел. (067) 401-01-82; тел./факс (044) 462-59-22; zb_dush@i.ua 

3.  Процедура закупівлі Відкриті торги 
4. Інформація про 
предмет закупівлі 

 

4.1  назва предмета 
закупівлі 

Код ДК 021:2015 CPV – 92600000-7 Послуги у сфері спорту - 
спортивно-оздоровчі послуги льодового майданчика  та прилеглих 
приміщень. 
 

4.2 опис окремої частини 
(частин) предмета 

Подання тендерної пропозиції по окремим частинам (лотам) 
предмета закупівлі не передбачається. Пропозиції відкритих торгів 
щодо предмету закупівлі подаються в цілому. 



закупівлі (лота), щодо 
якої можуть бути подані 
тендерні пропозиції 
4.3 місце, кількість, обсяг 
поставки товарів 
(надання послуг, 
виконання робіт) 

Згідно Додатку 6  

4.4 строк поставки 
товарів (надання послуг, 
виконання робіт) 

Згідно Додатку 6 

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 
зазначено ціну тендерної 
пропозиції 

Валютою тендерної пропозиції є гривня; 
Учасник визначає ціни на товар, який він пропонує надавати за 
Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або 
мають бути сплачені. 

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

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що 
готуються замовником, викладаються українською мовою. Тендерна 
пропозиція та усі документи, що мають відношення до неї, 
складаються українською мовою. 
У іншому випадку в разі надання учасником будь-яких документів 
іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською. 
Переклад повинен бути посвідчений учасником торгів, або 
посвідчений нотаріально (на розсуд учасника) 

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 відповідно до 
статті 10 Закону 

III. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції 
1.  Зміст і спосіб подання 
тендерної пропозиції 

Тендерна пропозиція повинна подаватися у вигляді згідно 
Додатку 1 даної тендерної документації. 
Всі документи Тендерної пропозиції повинні бути у вигляді 
сканованої копії та подані одним файлом (при можливості) у 
формі PDF (скановані документи повинні бути викладені в 
повному обсязі,а саме: мати чіткий вигляд повного 
(завершеного) документу, печатки, підпису, і т.ін.). 
Усі сторінки Тендерної пропозиції повинні містити підпис 
уповноваженої особи учасника та печатку (за наявності), за 
винятком оригіналів та нотаріально завірених копій 
документів виданих Учаснику іншими організаціями 
(підприємствами, установами). 
 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: 

інформацією та документами, що підтверджують відповідність 
учасника кваліфікаційним критеріям;  

інформацією щодо відповідності учасника або переможця 
вимогам, визначеним у статті 17 Закону визначена в Додатку 2 ; 

інформацією про необхідні технічні, якісні та кількісні 
характеристики предмета закупівлі, а також відповідну технічну 
специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис 
предмета закупівлі);  

документом, що підтверджує надання учасником забезпечення 
тендерної пропозиції у вигляді електронної банківської гарантії 
(якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про 
проведення процедури закупівлі); 

інформацією про субпідрядника (субпідрядників)(у разі 
закупівлі робіт); 
        повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції 
учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з 
протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, 
дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження 
посадової особи учасника на підписання  документів тендерної 
пропозиції (одним із зазначених вище документів) 
        кожен учасник має право подати тільки одну тендерну 
пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації 
частини предмета закупівлі (лота)) 



Кожен Учасник має право подати тільки одну тендерну 
пропозицію. 

Документи, що підтверджують відповідність Учасника 
кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, та документи, що 
містять технічній опис предмета закупівлі, подаються в окремому 
файлі. 

Ціна тендерної пропозиції Учасника – це загальна вартість 
пропозиції з ПДВ або без ПДВ (у разі коли суб’єкт господарювання 
звільнений від сплати ПДВ згідно чинного законодавства України), 
за якою Учасник передбачає поставити послугу Замовнику. 

До ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, 
понесені Учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та 
укладення договору про закупівлю. 

Витрати Учасника, пов’язані з підготовкою та поданням 
тендерної пропозиції, не відшкодовуються (в тому числі й у разі 
відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися). 

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, 
ліцензій, сертифікатів на послуги, запропоновані  на торги, та 
самостійно несе всі витрати на їх отримання. 

Усі завантажені документи тендерної пропозиції Учасника 
процедури закупівлі повинні містити підпис уповноваженої 
посадової особи Учасника процедури закупівлі, а також 
відбитки печатки* Учасника, за винятком оригіналів документів, 
виданих Учаснику іншими організаціями (підприємствами, 
установами) та нотаріально завірених копій документів. 
Тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель 
після закінчення строку їх подання, не приймаються та автоматично 
повертаються учасникам, які їх подали. 

2.  Забезпечення тендерної 
пропозиції 

Забезпечення тендерної пропозиції  не вимагається 
 

3.  Умови повернення чи 
неповернення 
забезпечення тендерної 
пропозиції 

Відсутні, оскільки забезпечення тендерної пропозиції не 
вимагається. 

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 (в разі вимоги надання 
забезпечення); 
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним 
тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної 
пропозиції  (в разі вимоги надання забезпечення). 



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

При визначенні кваліфікаційних критеріїв у тендерній 
документації Замовник керується переліком кваліфікаційних 
критеріїв, зазначених у статті 16 Закону. 

Замовник установлює один або декілька кваліфікаційних 
критеріїв відповідно до статті 16 Закону. 

Замовник зазначає вимоги, установлені статтею 17 Закону, та 
інформацію про спосіб підтвердження відповідності Учасників 
установленим вимогам згідно із законодавством. 
Документальне підтвердження інформації про відповідність 
Учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам на виконання ст. 
17 Закону згідно Додатку 2. 

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, встановленим 
замовником. 
Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з 
частиною другою статті 22 Закону. 
Технічні,якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 
наведено у Додатку 6. 
 Учасники, які не надали зазначені документи або надали не у 
повному обсязі, відхиляються. 
 

7.  Інформація про 
субпідрядника (у випадку 
закупівлі робіт) 

У разі закупівлі робіт Учасник зазначає в тендерній пропозиції 
повне найменування та місцезнаходження щодо кожного суб’єкта 
господарювання, якого Учасник планує 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 07.03.2018р. о 
13:00; 
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 

Замовником визначаються критерії та методика оцінки 
відповідно до частини першої статті 28 Закону. 

Оцінка тендерних пропозицій проводиться електронною 
системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики 
оцінки, зазначених замовником у тендерній документації та шляхом 
застосування електронного аукціону. 

Єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є – ціна. 
Переможцем торгів визначається учасник, пропозиція, якого є 

найбільш економічно вигідна (найнижча) за результатами 
електронного аукціону та тендерна пропозиція якого відповідає 
умовам тендерної документації. 

Учасник повинен зазначити у тендерній пропозиції ціну – 
загальну вартість тендерної пропозиції з ПДВ або без ПДВ  (у разі 
коли суб’єкт господарювання звільнений від сплати ПДВ згідно 
чинного законодавства України). 
За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник 
визначає переможця та приймає рішення про намір укласти договір 
згідно з Законом. 

2.  Інша інформація Учасники торгів – нерезиденти для виконання вимог щодо 
подання передбачених тендерною документацією документів, 
подають у складі тендерної пропозиції документи, передбачені 
законодавством країн де вони зареєстровані, з відповідним 
перекладом на українську мову. 

За підроблення документів тендерної пропозиції згідно з 
статтею 358 Кримінального кодексу України учасник торгів несе 
кримінальну відповідальність. 

Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних 
дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та 
імпортних) та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції, 
та самостійно несе всі витрати на їх отримання. 

Витрати, пов’язані з підготовкою та поданням тендерної 
пропозиції, Учасник несе самостійно. До розрахунку ціни  тендерної 
пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені Учасником у 
процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору про 
закупівлю, витрати, пов’язані із оформленням забезпечення 
тендерної пропозиції, у тому числі і ті, що пов’язані із його 
нотаріальним посвідченням. Зазначені витрати сплачуються 
Учасником. Понесені витрати Учасника не відшкодовуються (в тому 
числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не 
відбулися). 

До формальних (несуттєвих) помилок Замовником 
відносяться технічні помилки та описки, допущені Учасниками 
в документах, що подані ними в складі тендерної пропозиції та 
такі, що не нівелюють технічний потенціал та 
конкурентоздатність Учасника.  

 
До формальних (несуттєвих) помилок відносяться:  

• не завірення окремої сторінки (сторінок або аркушів) 
підписом та/або печаткою* Учасника. 
 

• технічні і орфографічні помилки та механічні описки в 
словах та словосполученнях, що зазначені в документах, які 



підготовлені безпосередньо Учасником та надані у складі 
пропозиції. 
Наприклад: зазначення в документах пропозиції Учасника 

русизмів, сленгових слів або технічних помилок, та/або незначна 
зміна форм довідок (додатків до ТД), а саме: добавлення колонок 
або строк з інформацією, зміна назв колонок, добавлення речень або 
абзаців; 
• зазначення невірної назви документу, що підготовлений 

безпосередньо Учасником, у разі якщо зміст такого 
документу повністю відповідає вимогам цієї документації. 
Наприклад: замість вимоги надати довідку в довільній формі 

Учасник надав лист-пояснення; 
• відсутність нумерації сторінок (аркушів) пропозиції. 

Наприклад: відсутність нумерації чистих сторінок, як 
приклад зворотної частини аркушу або сторінок які не містять 
жодної інформації або не заповнені або відсутність нумерації 
окремих (аркушів) сторінок тендерної пропозиції. 

 
Замовник залишає за собою право не відхиляти тендерну 
пропозицію при виявленні формальних помилок незначного 
характеру, що описані вище, при цьому, Замовник гарантує 
дотримання усіх принципів, визначених статтею 3 Закону. 

 
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. 

Замовник  забезпечує вільний доступ усіх учасників до 
інформації про закупівлю, передбаченої Законом. 

Відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про 
санкції», доручення Прем’єр-міністра України від 24.09.2015 
№39207/1/1-15 та наказу Міністерства оборони України від 
29.09.2015 №518 «Питання виконання Указу Президента України 
від 16.09.2016 №549/2015» закупівля товарів, робіт і послуг не буде 
здійснюватися у юридичних осіб – резидентів Російської Федерації 



державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного 
капіталу яких перебуває у власності Російської Федерації, а також в 
інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, 
робіт і послуг походження з Російської Федерації, крім випадків, 
коли заміщення таких предметів закупівлі іншими неможливе, що 
підтверджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі 
України. 

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 конкурентним  діалогом 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 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 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 

будь-які витрати, понесені Учасником-переможцем 
процедури закупівлі у зв'язку з участю в процедурі та укладенням 
договору не вважаються збитками і не підлягають відшкодуванню 
Замовником. 

3.  Проект договору про 
закупівлю 

Проект договору складається Замовником з урахуванням 
особливостей предмету закупівлі. 

Разом з тендерною документацією Замовником в окремому 
файлі подається проект договору про закупівлю з обов’язковим 
зазначенням змін його умов. 
 

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

Основні вимоги до договору про закупівлю 
1.Договір про закупівлю укладається відповідно до норм 

Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з 
урахуванням особливостей, визначених Законом. 

2. Учасник – переможець процедури закупівлі під час укладення 
договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження 
певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого 
дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності 
передбачено законодавством. 

3. Забороняється укладання договорів, що передбачають оплату 
Замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур 
закупівель, крім випадків, передбачених Законом. 

4. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від 
змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону переможця 
процедури закупівлі або ціни пропозиції Учасника у разі 
застосування переговорної процедури. Істотні умови договору про 
закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до 
виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням 
фактичного обсягу видатків Замовника; 

- зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у 
разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена 
зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі; 

- покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке 
покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі; 

- продовження строку дії договору та виконання зобов’язань 
щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі 
виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, 
що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, 
затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни 



 
 

 
         
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                          
 
                                                                                                                          

не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі; 
- узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості 

(обсягу) та якості товарів, робіт і послуг); 
- зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів 

пропорційно до змін таких ставок; 
- зміни встановленого згідно із законодавством органами 

державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної 
валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, 
регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в 
договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про 
закупівлю порядку зміни ціни; 

- зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини п’ятої 
статті 36 Закону. 

5. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, 
достатній для проведення процедури закупівлі на початку 
наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, 
визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо 
видатки на цю мету затверджено в установленому порядку. 

Договір про закупівлю є нікчемним у разі: 
• його укладення з порушенням вимог частини четвертої статті 

36 Закону; 
• його укладення в період оскарження процедури закупівлі 

відповідно до статті 18 Закону; 
• його укладення з порушенням строків, передбачених 

частиною другою статті 32 Закону та абзацом восьмим 
частини третьої статті 35 Закону, крім випадків зупинення 
перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом 
оскарження відповідно до статті 18 Закону. 

5.  Дії замовника при 
відмові переможця торгів 
підписати договір про 
закупівлю договору 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. 
 

6. Забезпечення 
виконання 
договору про закупівлю 

Забезпечення виконання 

договору про закупівлю не передбаченою 



 
Додаток № 1  

 
Форма «Тендерна пропозиція» подається у вигляді, наведеному нижче.  

Учасник не повинен відступати від даної форми. 
 

ФОРМА «ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ» 
(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку) 

 
Ми,_____________________________ (Назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо 
участі у тендері (торгах) на закупівлю за предметом Код ДК 0121:2015 СРV – Код ДК 
0121:2015 СРV – 92600000-7 Послуги у сфері спорту - спортивно-оздоровчі послуги 
льодового майданчика  та прилеглих приміщень  згідно з технічними та іншими вимогами 
Замовника. 

Вивчивши тендерну документацію (необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики 
до предмета закупівлі, кваліфікаційні критерії та інші вимоги Замовника), на виконання 
зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та 
погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у тендерній 
пропозиції за наступними цінами: 

 
Загальна вартість пропозиції, грн., _____________________________________ 

                                                                (вказати цифрами та прописом)  
 

У ВИПАДКУ КОЛИ УЧАСНИК НЕ Є ПЛАТНИКОМ ПДВ, 
ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ ВАРТІСТЬ БЕЗ ПДВ 

 
1. Підписавши дану пропозицію, ми ______________ (назва Учасника) погоджуємося 

дотримуватися своєї пропозиції протягом 90 календарних днів з дати розкриття тендерних 
пропозицій. 

2. Якщо рішенням Замовника пропозиція ____________ (назва Учасника) буде визнана 
переможцем тендеру (торгів), ми зобов’язуємося надати повний пакет документів, у строк, що 
не перевищує п’яти днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу 
повідомлення про намір укласти договір, щодо підтвердження відсутності підстав передбачених 
статтею 17 Закону для Переможця, які зазначені у Додатку № 2 до Тендерної документації. 

3. Якщо рішенням Замовника пропозиція _______________ (назва Учасника) буде 
визнана переможцем тендеру (торгів), ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником 
згідно з Проектом договору про закупівлю  з урахуванням Технічних вимог (Додаток № 6 до 
Тендерної документації) протягом строку дії тендерної пропозиції, не пізніше ніж через 20 
днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, але не раніше ніж через 
10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір 
укласти договір про закупівлю. 

 
Керівник Учасника процедури закупівлі _____________ Прізвище, ініціали      
    (або уповноважена особа)                           (підпис) 

                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                       Додаток № 2  

 
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ 

ВІДПОВІДНОСТІ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ 
КРИТЕРІЯМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА 

 
Документи для підтвердження відповідності пропозиції Учасника  

кваліфікаційним критеріям визначеним в статті 16 Закону 
 

№ 
з/п 

Кваліфікаційні 
критерії 

 

Документи,  підтверджують відповідність Учасника 
кваліфікаційним критеріям 

1.  Наявність обладнання 
та матеріально-
технічної бази 

Довідка по формі відповідно до Додатку № 3 до ТД, за 
власноручним підписом уповноваженої особи Учасника, в 
якій зазначається інформація про наявність обладнання та 
матеріально-технічної бази. 

2. Наявність працівників 
відповідної 
кваліфікації, які 
мають необхідні 
знання та досвід 

Довідка по формі відповідно до Додатку № 4 до ТД, за 
власноручним підписом уповноваженої особи Учасника, в 
якій зазначається інформація про наявність працівників 
відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. 

3. Наявність 
документально 
підтвердженого 
досвіду виконання 
аналогічного договору  

Довідка по формі відповідно до Додатку № 5 до ТД, за 
власноручним підписом уповноваженої особи Учасника з 
інформацією про виконання  аналогічних договорів (не менше 
1-го договору). 

 
Документи на підтвердження відповідності пропозиції Учасника  

вимогам визначеним в статті 17 Закону 
 

№
 
з/
п 

Стаття 17 Закону 

Учасник на виконання 
вимоги статті 17 Закону 
повинен надати таку 

інформацію: 

Переможець торгів на 
виконання вимоги статті 17 
Закону повинен надати таку 

інформацію** 
1. Відомості про 

юридичну особу, яка є 
Учасником, внесено до 
Єдиного державного 
реєстру осіб, які 
вчинили корупційні 
або пов’язані з 
корупцією 
правопорушення. 
(пункт 2 ч.1 ст. 17 
Закону) 

Інформація (лист - гарантія 
по формі Додатку № 7 до 
ТД) за власноручним 
підписом уповноваженої 
особи Учасника та завірена 
печаткою* про те, що 
відомості про юридичну 
особу, яка є Учасником не 
вносились до Єдиного 
державного реєстру осіб, які 
вчинили корупційні або 
пов’язані з корупцією 
правопорушення. 

1) Інформація в довільній 
формі за власноручним 
підписом уповноваженої 
особи переможця про те, що 
відомості про юридичну 
особу, яка є переможцем, не 
вносились до Єдиного 
державного реєстру осіб, які 
вчинили корупційні або 
пов’язані з корупцією 
правопорушення.  

2. Службову (посадову) 
особу Учасника яку 
уповноважено 
Учасником 
представляти його 

Замовник самостійно 
перевіряє інформацію, що 
міститься у відкритому 
реєстрі 
http://corrupt.informjust.ua, 

Замовник самостійно 
перевіряє інформацію, що 
міститься у відкритому реєстрі 
http://corrupt.informjust.ua, а 
також для підтвердження 



інтереси під час 
проведення процедури 
закупівлі або фізичну 
особу, яка є 
Учасником було 
притягнуто згідно із 
законом до 
відповідальності за 
вчинення у сфері 
закупівель 
корупційного 
правопорушення. 
(пункт 3 ч. 1 ст. 17 
Закону) 

а також за необхідністю 
роздруковує її. 
 
Учасник не надає жодних 
документів щодо даного 

пункту. 

роздруковує її. 
 
Переможець торгів не надає 
жодних документів щодо 

даного пункту. 

3. Суб’єкт 
господарювання 
(Учасник) протягом 
останніх трьох років 
притягувався до 
відповідальності за 
порушення, 
передбачене пунктом 4 
частини другої статті 6, 
пунктом 1 статті 50 
Закону України «Про 
захист економічної 
конкуренції», у вигляді 
вчинення 
антиконкурентних 
узгоджених дій, що 
стосуються 
спотворення 
результатів торгів 
(тендерів).  

(пункт 4 ч. 1 ст. 17 
Закону) 

Інформація (лист - гарантія 
по формі Додатку № 7 до 
ТД) за власноручним 
підписом уповноваженої 
особи Учасника  
Замовник може самостійно 
перевірити таку інформацію 
на офіційному веб-порталі 
Антимонопольного 
комітету України 
(www.amc.gov.ua). 

Замовник може самостійно 
перевірити таку інформацію у 
Зведених відомостях про 
рішення органів АМКУ щодо 
визнання вчинення суб’єктами 
господарювання порушень 
законодавства про захист 
економічної конкуренції у 
вигляді антиконкурентних 
узгоджених дій, які 
стосувалися спотворення 
результатів торгів (тендерів), а 
також щодо можливого 
подальшого судового розгляду 
цих рішень, їх перевірки, 
перегляду органами 
Антимонопольного комітету 
України, розміщена на 
офіційному веб-порталі 
Антимонопольного комітету 
України (www.amc.gov.ua) в 
розділі «Діяльність у сфері 
державних закупівель». 

4. Фізична особа, яка є 
Учасником, була 
засуджена за злочин, 
учинений з корисливих 
мотивів, судимість з 
якої не знято або не 
погашено у 
встановленому законом 
порядку. 
(пункт 5 ч. 1 ст. 17 
Закону) 

Інформація (лист - гарантія 
по формі Додатку № 7 до 
ДТ) за власноручним 
підписом уповноваженої 
особи Учасника про те, що 
Фізична особа, яка є 
Учасником, не була (була) 
засуджена за злочин, 
учинений з корисливих 
мотивів, судимість з якої не 
знято або не погашено у 
встановленому законом 
порядку. 

Оригінал або нотаріально 
завірена копія документа (-ів) 
виданого (-их) відповідним 
органом, який має такі 
повноваження з інформацією 
про те, що фізичну особу, яка 
є переможцем, до 
кримінальної відповідальності 
не було притягнуто, 
засуджено (за кримінальними 
справами), що вона не 
значиться та в розшуку не 
перебуває. Документ повинен 
бути не більше місячної 
давнини (30 днів) відносно 
дати подання документа. 

5. Службова (посадова) Інформація (лист - гарантія Оригінал або нотаріально 



особа Учасника, яка 
підписала тендерну 
пропозицію, була 
засуджена за злочин, 
вчинений з корисливих 
мотивів, судимість з 
якої не знято або не 
погашено у 
встановленому законом 
порядку. 
(пункт 6 ч. 1 ст. 17 
Закону) 

по формі Додатку № 7 до 
ДТ) за власноручним 
підписом уповноваженої 
особи Учасника про те, що 
службова (посадова) особа 
Учасника яку уповноважено 
Учасником представляти 
його інтереси під час 
проведення процедури 
закупівлі, не була засуджена 
за злочин, вчинений з 
корисливих мотивів, 
судимість з якої не знято або 
не погашено у 
встановленому Законом 
порядку. 

 

завірена копія документа (-ів) 
виданого (-их) відповідним 
органом, який має такі 
повноваження з інформацією 
про те, що службову 
(посадову) особу переможця, 
яку уповноважено 
переможцем представляти 
його інтереси під час 
проведення процедури 
закупівлі, до кримінальної 
відповідальності не 
притягують, засудженою (за 
кримінальними справами) 
вона не значиться та в 
розшуку не перебуває. 
Документ повинен бути не 
більше місячної давнини (30 
днів) відносно дати подання 
документа. 

6. Учасника визнано у 
встановленому законом 
порядку банкрутом та 
стосовно нього 
відкрита ліквідаційна 
процедура.  
(пункт 8 ч. 1 ст. 17 
Закону) 

Замовник самостійно 
перевіряє інформацію, що 
міститься у відкритому 
реєстрі 
https://kap.minjust.gov.ua, а 
також за необхідністю 
роздруковує її. 
Учасник не надає жодних 
документів щодо даного 

пункту. 

Замовник самостійно 
перевіряє інформацію, що 
міститься у відкритому реєстрі 
https://kap.minjust.gov.ua, а 
також для підтвердження 
роздруковує її. 
Переможець торгів не надає 
жодних документів щодо 

даного пункту. 

7. У Єдиному реєстрі 
юридичних осіб, 
фізичних осіб-
підприємців та 
громадських 
формувань відсутня 
інформація, 
передбачена пунктом 9 
частини другої статті 9 
Закону України «Про 
державну реєстрацію 
юридичних, фізичних 
осіб-підприємців та 
громадських 
формувань». 
 (пункт 9 ч. 1 ст. 17 
Закону) 

Замовник самостійно 
перевіряє інформацію, що 
міститься у відкритому 
реєстрі 
https://usr.minjust.gov.ua/ua/
freesearch, а також за 
необхідністю роздруковує її. 

 
Учасник не надає жодних 
документів щодо даного 

пункту. 

 Замовник самостійно 
перевіряє інформацію, що 
міститься у відкритому реєстрі 
https://usr.minjust.gov.ua/ua/f
reesearch, а також для 
підтвердження роздруковує її. 
 
Переможець торгів не надає 
жодних документів щодо 

даного пункту. 

8. Юридична особа, яка є 
Учасником, не має 
антикорупційної 
програми чи 
уповноваженого з 
реалізації 
антикорупційної 

Інформація (лист - гарантія 
по формі Додатку № 7 до 
ТД) за власноручним 
підписом уповноваженої 
особи Учасника щодо 
наявності антикорупційної 
програми та уповноваженого 

Переможець торгів не надає 
жодних документів щодо 

даного пункту. 
 



програми, якщо 
вартість закупівлі 
товару (товарів), 
послуги (послуг) або 
робіт дорівнює чи 
перевищує 20 
мільйонів гривень. 
(пункт 10 ч. 1 ст. 17 
Закону) 

з антикорупційної програми 
юридичної особи у випадку, 
коли вони є обов’язковими 
відповідно до Закону, або 
інформація в довільній формі 
про відсутність 
антикорупційної програми та 
уповноваженого з 
антикорупційної програми 
юридичної особи у випадку, 
коли вони не є 
обов’язковими відповідно до 
Закону.  

9. Учасник має 
заборгованість із 
сплати податків і зборів 
(обов’язкових 
платежів). 
(ч. 2 ст. 17 Закону) 

Інформація (лист - гарантія 
по формі Додатку № 7 до 
ТД) за власноручним 
підписом уповноваженої 
особи Учасника про те, що 
Учасник не має 
заборгованості зі сплати 
податків і зборів 
(обов’язкових платежів). 

В електронному вигляді за 
допомогою електронного 
сервісу «Електронний кабінет 
платника», довідка повинна 
бути  підписана електронним 
цифровим підписом (далі–
ЕЦП) посадових осіб 
відповідного контролюючого 
органу або в паперовому 
вигляді надається  оригінал 
або нотаріально завірена копія 
довідки про відсутність 
заборгованості з податків і 
зборів (обов’язкових 
платежів), видана відповідним 
органом Державної фіскальної 
служби, що діє станом на дату 
подання документа. 
Додатково Замовник 
самостійно може перевірити 
дану інформацію у відкритому 
неофіційному реєстрі 
«Дізнайся про свого бізнес-
партнера» який знаходиться 
на офіційному сайті ДФС. 

Інші документи 
1. Довідка, складена у довільній формі, за власноручним  підписом уповноваженої особи 

Учасника, яка містить відомості про юридичну особу (фізичну особу):  
а) реквізити (місцезнаходження (місце проживання), телефон, факс, телефон для 
контактів);  
б) керівництво (посада, прізвище, ім’я, по батькові);  
в) інформація про реквізити банківського рахунку, за якими буде здійснюватися оплата 
за договором. 

2. У складі тендерної пропозиції учасник також надає інформацію щодо застосування 
заходів із захисту довкілля за нижченаведеною формою: 
 

«Інформація учасника, щодо застосування заходів  із захисту довкілля» 
 Цим зобов’язуємось застосовувати заходи із захисту довкілля і підтверджуємо, що 
наша діяльність відповідає вимогам діючого природоохоронного законодавства. 

Датовано: «___» ________________ 20___ року  
 



Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, засвідчені 
печаткою* учасника або П.І.Б. та підпис учасника-фізичної особи або фізичної 
особи-підприємця. 

3. Копія документу, що підтверджує повноваження особи на укладання договору про 
закупівлю (Протокол та/або Довіреність та/або Наказ, тощо). 

 
** – Документи та інформація, що підтверджують відсутність підстав  визначених 
частинами першої і другої ст. 17 Закону, переможець повинен надати Замовнику 
документи у строк, що не перевищує п’яти (5) календарних днів з дати оприлюднення на 
веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір. Відповідно до 
частини 3 статті 32 Закону, у разі ненадання переможцем торгів документів, Замовник 
відхиляє тендерну пропозицію такого Учасника та визначає переможця серед тих 
часників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув.    
 
Примітки: 

У разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного законодавства, або Учасник-
нерезидент відповідно до норм законодавства країни реєстрації не зобов’язаний  складати 
один або декілька з вказаних документів, такий Учасник надає лист-роз’яснення в 
довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений 
печаткою* в якому зазначає законодавчі підстави ненадання тих чи інших документів. 

Документи, які не передбачені Господарським кодексом та іншими діючими 
нормативно-правовими актами для суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних 
осіб, не подаються останніми в складі своєї тендерної пропозиції про, що надається 
відповідне письмове пояснення. 

Учасники торгів нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, 
передбачених Додатком № 2 до ТД подають у складі своєї тендерної пропозиції, 
документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. 

 
У разі якщо згідно з вимогами різних пунктів цієї тендерної документації Учасник 

включає до складу тендерної пропозиції один і той самий документ, такий документ може 
бути наданий в одному примірнику. 

 
ЯКЩО БУДЬ-ЯКИЙ З ДОКУМЕНТІВ НЕ МОЖЕ БУТИ НАДАНИЙ З ПРИЧИН 

ЙОГО ВТРАТИ ЧИННОСТІ АБО ЗМІНИ ФОРМИ, НАЗВИ ІТД, УЧАСНИК НАДАЄ 
ІНШИЙ РІВНОЗНАЧНИЙ ДОКУМЕНТ ТА ПИСЬМОВЕ ПОЯСНЕННЯ. 

 
У РАЗІ ЯКЩО ДАНА ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ МАЄ ПОСИЛАННЯ НА 

КОНКРЕТНУ ТОРГОВУ МАРКУ ЧИ ФІРМУ, ПАТЕНТ, КОНСТРУКЦІЮ АБО ТИП 
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, ДЖЕРЕЛО ЙОГО ПОХОДЖЕННЯ АБО ВИРОБНИКА – 

ВВАЖАТИ, ЩО МІСТИТЬСЯ ВИРАЗ «АБО ЕКВІВАЛЕНТ». 
 

Переможець процедури закупівлі, після оприлюднення Замовником на веб-порталі 
Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договорів, до дати укладання 

договору, повинен надати Замовнику Тендерну пропозицію (Додаток № 1 до ТД) з 
остаточною ціною (цінами) згідно електронного аукціону (остаточна ціна переможця). 

 
 
 
 
       
 
 
 



 
     Додаток № 3  

 
 

Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для постачання 
товару (виконання робіт, надання послуг) печатається на фірмовому бланку Учасника (у разі 
наявності таких бланків) 
 
№___________ 
Від__________ 
 

ДОВІДКА 
 
________________________має у своїй власності (орендує) обладнання та  
       ( найменування Учасника) 

матеріально-технічну базу необхідну для надання послуг за предметом закупівлі 
_________________    , а саме:                     
                                                                                              (назва предмету закупівлі, лоту)  
         

 

№ 
Обладнання та матеріально-

технічна база 
Кількість 
(площа) 

Право власності: 
на балансі підприємства або орендується 

    
    
    

    
    

 
Вище перелічене є цілком достатнім для виконання вимог, наведених у «Технічних 

вимогах» документації конкурсних торгів по зазначеному предмету закупівлі. 
 

 
Керівник Учасника процедури закупівлі _____________ Прізвище, ініціали      
    (або уповноважена особа)                             (підпис) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                              
                                                                                                                                   Додаток № 4  

 
 

Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та 
досвід для  надання послуг  печатається на фірмовому бланку Учасника (у разі наявності 
таких бланків). 
 
№___________ 
Від__________ 
 

ДОВІДКА 
 

            __________________має працівників відповідної кваліфікації, які мають 
      ( найменування Учасника) 

необхідні знання та досвід для надання послуг за предметом закупівлі 
____________________________, а саме:                     
                                                                                  (назва предмету закупівлі, лоту)   
        

 

№ Посада Прізвище 
Освіта  

(або кваліфікація, або досвід)  
    
    
    

    
    

 
Вище перелічене є цілком достатнім для виконання вимог наведених у «Технічних 

вимогах» тендерної документації по зазначеному предмету закупівлі. 
 

 
Керівник Учасника процедури закупівлі _____________  Прізвище, ініціали      
    (або уповноважена особа)                           (підпис) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                          Додаток № 5 
 
 
 
 

Довідка  
Довідка про наявність досвіду виконання аналогічних договорів печатається на фірмовому 
бланку Учасника (у разі наявності таких бланків). 
 
№___________ 
Від__________ 
 

ДОВІДКА 
 

 _________________________ має досвід виконання аналогічних договорів. 
              (найменування Учасника) 
 

№ 
з/п 

Дата укладання 
договору 

Номер договору Найменування контрагента 

    
    
    
    
    
    
    

 
 
Керівник Учасника процедури закупівлі _____________ Прізвище, ініціали      
    (або уповноважена особа)                           (підпис) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                   Додаток № 6 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

 
 

 
Технічні вимоги та умови, які необхідні для проведення                         навчально - 

тренувального процесу та змагань різного рівня: 
___________________________________________________________________ 
 
         1.     Час проведення навчально – тренувального процесу: 
                                                                                                                                  
Понеділок – неділя   (ранковий, денний вечірный час )                                                                                
  
  *Цей період часу є найкращим для якісного засвоєння навичок хокейної майстерності для 
учнів ДЮСШ «Крижинка» та проведення різноманітних  турнірів з хокею з шайбою різних 
рівнів. Враховуючи навчання дітей у загальноосвітніх навчальних закладах міста Києва, Вищих 
навчальних закладах міста Києва, регламент проведення змагань Федерації хокею України та 
Федерації хокею міста Києва. 
 
         2.      Строк надання спортивно - оздоровчих послуг: 

 
Місяці: квітень –травень 2018 р., вересень – грудень 2018 р. 

 
 3.       Кількісні вимоги до предмету закупівлі: 

 
Квітень   -  травень  2018 року  –65 годин 

     Вересень  -  грудень 2018 року   – 207 годин 
 
                 Всього    -  272 годин  
 

*Розклад занять на місяць складається  згідно  навчально – тренувального процесу ДЮСШ 
«Крижинка» 
 
         4.       Умови для тренувань та проведення змагань повинні відповідати таким 
технічним вимогам: 

- площа льодового поля яка відповідає нормам для гри   «хокей з шайбою», та  не менше - 26 
х 56 м²; 
- наявність бортів які відповідають нормам для гри «хокей з шайбою»;  
-  льодове поле повинно мати чітку розмітку для гри «хокей з шайбою»; 
- наявність воріт з двох сторін льодового поля для гри «хокей з шайбою»; 
- льодове покриття, яке відповідає нормам  для гри  «хокей з шайбою»; 

      - наявність освітлення льодового поля згідно чинного законодавства,  норм  
        та правил ДБН для  гри « хокей з шайбою» (не менше 300 лк); 

-  аудіо система, підсилювач, гучномовці, мікрофон - для акустичного  
    благоустрою льодового катка та проведення матчів  хокею з шайбою; 
- наявність табло для проведення матчів «хокею з шайбою»; 



- наявність відповідних місць при проведенні матчів для суддівської      
  бригади; 
- роздягальні для команд 3-4, а саме: 
кімнати  для розміщення офіційних представників команд, гравців, їх екіпіровки, 
устатковані лавками і душовими з гарячою водою та холодною водою; 
- санітарні приміщення – 2; 
- наявність пункту надання першої медичної допомоги; 
- інші технічні приміщення;     
- наявність комбайну для чистки льоду. 
 

 
 

Документальне підтвердження відповідності приміщень технічним, якісним та 
кількісним характеристикам надавати у довільній формі пояснювальної записки. 

 
 
                                                                                                               
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                                                  Додаток № 7  

 
Лист-гарантія  

про відсутність підстав для відмови Замовником Учаснику в участі у процедурі закупівлі 
відповідно до статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» 

 
 

Ми ___________________/назва Учасника/ (далі – Учасник) підтверджуємо, що 
Замовник не має жодної з підстав для відмови нам в участі у процедурі закупівлі, передбачених 
пунктами 2, 4, 5, 6, 10 частини 1 та частини 2 статті 17 Закону України «Про публічні 
закупівлі», а саме: 
 

• Відомості про Учасника, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які 
вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; 

 
• Учасник протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за 

порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 
Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 
антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів 
(тендерів); 

 
• Фізична особа, яка є Учасником не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих 

мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому Законом порядку 
(зазначається якщо Учасником є фізична особа); 

 
• Службова (посадова) особа Учасника, яка підписала тендерну пропозицію, не була 

засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або 
не погашено у встановленому законом порядку; 

 
• Учасник (юридична особа) має антикорупційну програму та уповноваженого з 

реалізації антикорупційної програми. /або зазначити один із варіантів/ Учасник не 
має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної 
програми юридичної особи у зв’язку з тим що вони не є обов’язковими відповідно до 
Закону; 

 
• Учасник не має заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів); 

 
 
 
 
 
Керівник Учасника процедури закупівлі _____________ Прізвище, ініціали      
    (або уповноважена особа)                           (підпис) 


