
про проведення відкритих торгів
UA-2017-02-21-000456-c

1. Найменування замовника: Централізована бухгалтерія дитячо-юнацьких спортивних шкіл

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 26476487

3. Місцезнаходження замовника: 02098, Україна, Київська обл., Київ, проспект П.Тичини,18

4. Контактна особа замовника, уповноважена
здійснювати зв’язок з учасниками: Марянов Іван Дмитрович, 380967598160, i.maryanov@ukr.net

5. Конкретна назва
предмета закупівлі

6. Коди відповідних
класифікаторів предмета
закупівлі (за наявності)

7. Кількість товарів
або обсяг виконання
робіт чи надання
послуг

8. Місце поставки
товарів або місце
виконання робіт чи
надання послуг

9. Строк поставки
товарів, виконання
робіт чи надання
послуг

Спортивно-оздоровчі
послуги льодового
поля та прилеглих
приміщень

ДК 021:2015: 92600000-7 —
Послуги у сфері спорту

ДК 016:2010: 93.11.1 —
"Послуги, пов’язані з
використанням спортивних
споруд"

305 00000, Київська
область, Київ, м. Київ

від 23.03.2017
до 31.12.2017

10. Розмір бюджетного призначення за
кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі:

735 450 UAH

11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 735.45 UAH

12. Математична формула, яка буде
застосовуватися при проведенні електронного
аукціону для визначення показників інших
критеріїв оцінки:

відсутня

13. Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

10.03.2017 11:00

14. Розмір забезпечення тендерних пропозиції
(якщо замовник вимагає його надати):

0 UAH

15. Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо
замовник вимагає його надати):

відсутній

16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій 13.03.2017 , після завершення електронного аукціону

17. Дата та час проведення електронного
аукціону:

13.03.2017 14:40

18. Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній

19. Кількість учасників, з якими буде укладено
рамкову угоду:

відсутня



  
           ПРОЕКТ  ДОГОВОРУ   №  _______ 

 
ДОГОВІР № 

про закупівлю послуг за державні кошти (кошти місцевого бюджету) 
 

 м. Київ                                                                                    «___»__________2017р. 
 

____________________, іменоване надалі «ПОСТАЧАЛЬНИК», в особі 
______________________________________, який діє на підставі______________, з однієї 
сторони , ДЮСШ «Крижинка»,  іменоване надалі «ЗАМОВНИК», в особі директора Архипенка 
І.М., який діє на підставі Статуту,  з другої сторони, та  Централізована бухгалтерія ДЮСШ, 
іменоване надалі  «ПЛАТНИК» в особі директора Захаренко Наталії Вікторівни, що діє на 
підставі Положення, з третьої сторони іменовані надалі «СТОРОНИ», а кожен окремо 
«СТОРОНА», уклали даний договір (далі по тексту «Договір») про нижченаведене: 
                                                               І. Предмет договору 
      1.1. Постачальник  зобов'язується надавати ДЮСШ  «Крижинка» послуги за кодом CPV за 
ДК 021:2015 код 92600000-7 Послуги у сфері спорту -  послуги льодового поля та прилеглих 
приміщень (надалі за текстом Послуги). ДЮСШ «Крижинка» зобов‘язується – прийняти, а 
Платник  оплатити Послуги. 
      1.2. Найменування: за кодом CPV за ДК 021:2015 код 92600000-7 Послуги у сфері спорту- 
послуги льодового поля та прилеглих приміщень; 305 годин ( березень-травень 2017 року – 85 
годин; вересень-грудень 2017 року - 220 годин). 
       1.3.  Постачальник для забезпечення надання Послуг має:  
1. Льодове поле для  проведення навчально-тренувальних занять  та проведення змагань з 
хокею з шайбою:  
- Площа льодового поля яка відповідає нормам для гри «хокей з шайбою»; 
- 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; 
- наявність комбайну для чистки льодового поля.         

 2. Інші технічні приміщення та все необхідне для забезпечення відповідної роботи обладнання 
та кваліфікований штат працівників. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
         1.4. Строки, місце надання Послуг визначається розділом V Договору, кількість ,ціна та 
вартість послуг визначається специфікацію Послуг (надалі за текстом Специфікація), що є 
Додатком № 1 до Договору. 

                                   II. Якість товарів, робіт чи послуг 
2.1. Постачальник надає ДЮСШ  «Крижинка»  Послуги із забезпеченням наступного: 
- льодове поле, інші приміщення та обладнання у технічно справному стані, що 

відповідають пожежним та санітарно-гігієнічним нормам. 
 
                                                III. Ціна договору 
3.1.  Ціна Договору складає _______________________________________ грн. (в тому 

числі ПДВ)*. 
3.2. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Постачальника та Замовника 

у разі зменшення фінансування. 
 

                                                    ІV. Порядок здійснення оплати 
4.1. Надання Послуг Постачальником та отримання їх ДЮСШ «Крижинка»  

оформлюється Актом здачі-прийому наданих послуг, який підписується уповноваженими 
представниками Сторін. Акт здачі-прийому наданих послуг  є підтвердженням Сторін щодо 
відсутності претензій з приводу отриманих  Послуг. 

4.2. ДЮСШ «Крижинка» упродовж 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання від 
Постачальника Акту здачі-прийому наданих послуг, за відсутності заперечень (зауважень) щодо 
їх прийняття, підписує Акт здачі-прийому наданих послуг 

4.3. Платник  зобов'язаний оплатити визначену  Актом здачі-прийому наданих послуг  
вартість Послуг протягом  10 (десяти) робочих днів з моменту його підписання Сторонами.  

4.4. Відповідно до ст.49 Бюджетного кодексу України, у разі затримки бюджетного 
фінансування, розрахунки за надані Послуги здійснюються Платником протягом 10 робочих 
днів з дати отримання коштів на свій рахунок. 

4.5. Якщо через затримку бюджетного фінансування Платник не може розрахуватися 
в зазначені строки з Постачальником, то ДЮСШ «Крижинка»  протягом  10 (десяти) робочих 
днів з моменту підписання Акту здачі-прийому наданих послуг надати Постачальнику 
обґрунтований лист-пояснення, щодо причин затримки розрахунків. Такий лист надсилається 
рекомендованим листом або передається Постачальнику чи його уповноваженому 
представнику під розпис. 

4.6. Якщо Платник не виконав вчасно умови пункт 4.5. цього Договору Постачальник 
має право достроково розірвати Договір з Замовником. 

4.7. Оплата проводиться шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий 
рахунок Постачальника. 

                                             V.Надання послуг 
5.1.  Місце надання Послуг:  
5.2.  Строк надання  послуг: березень -травень 2017р., вересень – грудень 2017р. 
Дні тижня та час надання Послуг: понеділок – неділя (ранковий, денний та вечірній час в 
залежності від розкладу занять тренувань).  
5.3. Умови договору застосовуються до відносин між сторонами,які виникли до його 

укладення згідно п. 3 ст. 631 Цивільного кодексу України. 
                                                      VІ. Права та обов'язкиСторін 
 6.1 ДЮСШ  «Крижинка»  зобов'язаний: 
6.1.2.Приймати надані Послуги згідно з Актом здачі-прийому наданих послуг. 
 
 
* У ВИПАДКУ КОЛИ УЧАСНИК НЕ Є ПЛАТНИКОМ ПДВ, ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ ВАРТІСТЬ БЕЗ ПДВ 

 



 
 
6.1.3.Забезпечити ознайомлення та виконання правил внутрішнього розпорядку тренерами-
викладачами і учнями-спортсменами та нести відповідальність за наслідки їх порушення. 
6.1.4.В період занять чи заходів нести повну відповідальність за медичне забезпечення, життя та 
здоров'я учнів-спортсменів. 
6.1.5.Відповідати за рівень фізичних та психологічних навантажень під час тренувань та за 
можливі негативні наслідки    
6.1.6. Забезпечити ознайомлення та виконання правил внутрішнього розпорядку тренерами-
викладачами і учнями-спортсменами та нести відповідальність за наслідки їх порушення. 

 
6.2. ДЮСШ «Крижинка»   має право: 
6.2.1.Контролювати надання Послуг Постачальником у строки, встановлені цим Договором, не 
втручаючись в оперативно-господарську діяльність Постачальника. 
 
6.3.Постачальник зобов'язаний: 
6.3.1 Забезпечити надання Послуг у строки, встановлені цим Договором. 
6.3.2 Забезпечити надання Послуг відповідної якості та визначеного обсягу, що 
відповідають умовам  Договору. 
 
6.4.Постачальник має право: 
6.4.1.Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані Послуги. 
6.4.2.У разі невиконання зобов'язань Замовником Постачальник має право достроково розірвати 
цей Договір, попередньо повідомивши про це у письмовому вигляді за 30 календарних днів. 

 
                                       VП . Відповідальність Сторін 
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором 

Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та Договором. 
7.2. За порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 

відсотка вартості Послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день 
прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 
семи відсотків вказаної вартості. 

7.3. За порушення умов зобов'язання щодо якості  Послуг , Замовником стягується 
штраф з Постачальника у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних Послуг. 

7.4. У разі порушення Платником  зобов‘язання зі строків та обсягів оплати за надані 
Послуги, що визначені Розділом IV Договору, відсутності письмового обгрунтування такої 
затримки пунктом 4.5. Договору та/або невиконанням пункту 4.6. Договору, Платник сплачує 
Постачальник пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченої суми, зазначеної в 
Акті здачі-прийому наданих послуг, за кожен день прострочення. 

7.5. Сплата Стороною та/або відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, 
не звільняє її від обов'язку виконати Договір, якщо інше прямо непередбачено чинним        
законодавством України. 

 
                                           VIII. Обставини непереборної сили 
 
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне 

виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не 
існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, 
стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо). 

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії 
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 днів з моменту їх виникнення 
повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. 

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні 
документи, які видаються органами, уповноваженими видавати такі документи. 
 
 



 
 

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 5 
днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.  

 
                                                  IX. Вирішення спорів 

 
9.1. Цей Договір складений у трьох екземплярах, які мають однакову юридичну силу з 

моменту підписання. 
9.2. Додатки та доповнення до цього Договору підписані сторонами протягом терміну 

його дії, є невід’ємними частинами цього Договору. Усі зміни й доповнення до даного Договору 
дійсні лише в тому випадку, якщо вони зроблені в письмовій формі, підписані Сторонами й 
скріплені печатками Сторін. 

9.3. Взаємовідносини Сторін, не передбачені цим Договором, регулюються Цивільним 
кодексом України, Законом України «Про публічні закупівлі» та іншими актами законодавства. 

9.4. При виникненні спору Сторони вживають заходи щодо його врегулювання шляхом 
переговорів або у судовому порядку згідно чинного законодавства України. 

9.5. При неможливості врегулювання спору шляхом переговорів, його вирішення 
здійснюється в судовому порядку в Господарському суді м. Києва. 
 
                                                           X. Строк дії договору 

10.1. Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2017 р., а в частині 
розрахунків до повного їх виконання. 

10.2. Договір укладається і підписується у 3-х примірниках, по одному для кожної із 
Сторін,  що мають однакову юридичну силу. 

 
                                                                 XI. Інші умови 

 
11.1. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної 

пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця 
процедури закупівлі.  Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його 
підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків 
замовника; 

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

3) 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; 

4) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, 
робіт і послуг); 

5) зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких 
ставок; 

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

11.2. Правовідносини сторін, не врегульовані положеннями цього Договором, 
регулюються нормами чинного законодавства України. 

 
 



 
 
                                              XII. Додатки до Договору 
12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є розрахунок вартості  послуг  льодового поля 

та прилеглих приміщень Додаток 1 до договору (Специфікація). 
                                                                                                                              
 
 
 
 

ПРОДАВЕЦЬ 
 
________________________________ 
_________________________________  
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
 
Директор 
 
___________________  
м.п. 
 

ПОКУПЕЦЬ 
 
ДЮСШ «Крижинка» 
м. Київ, Хрещатик,12 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
 
Директор 
 
________________І.М. Архипенко 
м.п. 

 

 
 

ПЛАТНИК 
 
Централізована бухгалтерія  
Дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
02098, м. Київ, проспект Тичини, 18 

             (044) 462-59-22 
             р/р 35413001023173 в УДКСУ  
             Дніпровського району у м. Києві 
             Код банку  820019, код ЄДРПОУ 26476487 

 
             Директор 

 
  ___________________ Н.В. Захаренко 
м.п. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                  Додаток 1 
 
 

СПЕЦИФІКАЦІЯ 
 

до Договору № ______ 
від «____»  ________  2017р. 

 
                     Розрахунок вартості  послуг  льодового поля та прилеглих приміщень. 
 
 
№. 
п\п Найменування 

послуги 
Одиниця
виміру 

Кількість
Ціна  

без ПДВ, 
грн. 

Ціна з 
ПДВ, 
грн. 

Сума 
грн. 

1 

за	кодом	CPV	за	

ДК	021:2015	

код	92600000‐7		Послуги	у	
сфері	спорту:	послуги	
льодового	поля	та	

прилеглих	приміщень	
 

годин 305    

Всього :  
                                                                                         
 
 
 
                     ПРОДАВЕЦЬ 

 
________________________________ 
_________________________________  
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

Директор 
 
___________________  
м.п. 
 

ПОКУПЕЦЬ 
 
ДЮСШ «Крижинка» 
м. Київ, Хрещатик,12 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 

Директор 
 
________________І.М. Архипенко 
м.п. 

 
                        ПЛАТНИК 

 
Централізована бухгалтерія  
Дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
02098, м. Київ, проспект Тичини, 18 

                (044) 462-59-22 
                р/р 35413001023173 в УДКСУ  
               Дніпровського району у м. Києві 
                Код банку  820019, код ЄДРПОУ 26476487 

    Директор 
 

  ___________________ Н.В. Захаренко 
м.п. 

 


