
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2018-07-03-002973-a 
 

1. Найменування замовника: МОЛОДІЖНЕ ТВОРЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ДМР 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 30268758 

3. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Днепропетровськ, вул. Набережна 
Заводска, 53 

4. Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками: Юрій Герман, +380567884702, mparkdmr@gmail.com 
 
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 

ДК 021:2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і 
реставрація (Реконструкція спортивної споруди зі 
штучним льодом яка розташована за адресою: м. 
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53) 

ДК 021:2015: 45453000-7 
— Капітальний ремонт і 
реставрація 

1 роботи  49068, Україна, 
Дніпропетровська область, 
м.Дніпро, вул.Набережна 
Заводська,53  

до 31 грудня 2020  

 
10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 8 613 606,40 UAH 

11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 43 068,03 UAH 

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

13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 18 липня 2018 18:00 

14. Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): 0,00 UAH 

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

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

17. Дата та час проведення електронного аукціону: 19 липня 2018 15:10  

18. Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

19. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 
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Комунальне підприємство «Молодіжне творче об’єднання»  
Дніпровської міської ради 

  
 ЗАТВЕРДЖЕНО 
 Протоколом уповноваженої особи 
 №03/07 від 03 липня 2018 року  
                            Герман Ю.В. 
  
  

  

 
 

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ   
для проведення відкритих торгів  

 по предмету закупівлі 

 
CPV 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація   

(Реконструкція спортивної споруди зі штучним льодом яка 
розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

м. Дніпро  
 2018 р. 
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№ Загальні положення 

1 

Терміни, які 
вживаються в 
тендерній 
документації 

Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог 
Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон). Терміни 
вживаються у значенні, наведеному в Законі . Ця тендерна 
документація сформована та подається в електронному вигляді 
відповідно до вимог Закону України «Про електронні документи 
та електронний документообіг» 

2 Інформація про 
замовника торгів   

2.1 повне найменування Комунальне підприємство «Молодіжне творче об’єднання» 
Дніпровської міської ради 

2.2 місцезнаходження 49068 м. Дніпро, вул..Набережна Заводська,53 

2.3 

посадова особа 
замовника, 
уповноважена 
здійснювати зв’язок з 
учасниками 

Відповідальний за проведення торгів: Герман Юрій 
Володимирович (097) 7277093, e-mail: mparkdmr@gmail.com 
 

3 Процедура закупівлі відкриті торги  

4 Інформація про 
предмет закупівлі   

4.1 назва предмета 
закупівлі 

CPV 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (Реконструкція 
спортивної споруди зі штучним льодом яка розташована за 

адресою:  м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53) 
  

4.2 

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

 

4.3 

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

Місце виконання робіт: м. Дніпро, 49068 м. Дніпро,                  
вул. Набережна Заводська,53,  
Обсяг виконання робіт передбачено технічним завданням (згідно 
Додатку 3 даної тендерної документації). 

4.4 
строк поставки товарів 
(надання послуг, 
виконання робіт) 

До 31.12.2020 року 

5 Недискримінація 
учасників 

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

6 

Інформація про 
валюту, у якій 
повинно бути 
розраховано та 
зазначено ціну 
тендерної пропозиції 

Валютою тендерної пропозиції є гривня. 
 

7 

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

Усі документи, що готуються Учасником, викладаються 
українською мовою. У разі наявності в тендерній пропозиції 
документів, складених Учасником на іншій мові, вони 
обов’язково повинні бути перекладені  українською мовою. 
Переклад повинен бути посвідчений підписом перекладача та 
підписом Учасника тендеру, або посвідчений нотаріально (на 
розсуд Учасника). 

Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації 
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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 

Інструкція з підготовки тендерної пропозиції 

1 Зміст і спосіб подання 
тендерної пропозиції 

Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом 
заповнення електронних форм з окремими полями, у яких 
зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх 
установлення замовником), та завантажуються в формат PDF 
данні з: 

 інформацією та документами, що підтверджують 
відповідність учасника кваліфікаційним критеріям (згідно 
додатку 1); 
 інформацією щодо відповідності учасника вимогам, 
визначеним у статті 17 Закону (згідно 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) (згідно формі 
встановленою в додатку 3); 
 документами, що підтверджують повноваження посадової 
особи або представника учасника процедури закупівлі щодо 
підпису документів тендерної пропозиції. Повноваження щодо 
підпису документів тендерної пропозиції керівником учасника 
підтверджується копією усіх сторінок паспорту та однією із 
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наведених копії документів: наказом про призначення, 
розпорядженням, довіреністю, дорученням, випискою з 
протоколу засновників про призначення, або іншим 
документом, що підтверджує повноваження посадової особи 
учасника на підписання документів. Дані документи 
завіряються учасником. У разі, якщо інтереси учасника 
представляє не керівник, а саме документи тендерної 
пропозиції підписує та/або завіряє не керівник, а представник 
(уповноважена ним особа), то повноваження такої особи 
підтверджуються копією усіх сторінок паспорту та 
довіреністю (дорученням) на цю особу учасника про надання 
повноважень цій особі підписувати та/або завіряти документи 
тендерної пропозиції. 
 іншими документами, відповідно до вимог документації та її 
додатків. 

 
Документи, що вимагаються цією тендерною документацією та 
додатками до неї Учасник повинен розмістити (завантажити) в 
електронній системі закупівель (далі – Система). До кінцевого 
строку подання тендерних пропозицій сканованому вигляді – 
формат PDF. 
Тендерну пропозицію (згідно додатку 4) кожен учасник має 
право подати тільки одну (у тому числі до визначеної в 
тендерній документації частини предмета закупівлі (лота).  
При складані тендерної пропозиції Учасником, дозволяється 
допущення формальних (несуттєвих) помилок, що пов’язані з 
оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст 
пропозиції, а саме: технічні помилки та описки (наприклад: 
некоректно складене слово, в якому випадають деякі літери або 
переставлені місцями). За наявності перелічених вище 
формальних помилок тендерна пропозиція не відхиляється.   
       Документи тендерної пропозиції, що підготовлені 
безпосередньо учасником повинні містити дату документу, 
реєстраційний номер і мають бути засвідчені підписом 
керівника, або уповноваженої особи учасника, а для фізичної 
особи – власним підписом. Документи тендерної пропозиції, що 
підготовлені безпосередньо учасником мають бути сформовані 
станом не раніше дати оголошення цієї закупівлі. 
     Учасник повинен надати гарантійний лист, складений у 
довільній формі, яким учасник гарантує, що вказана ним у 
тендерній пропозиції інформація є достовірною, а сам учасник 
відповідно до вимог чинного законодавства увізнаний про 
відповідальність за подання завідомо недостовірних даних. 
             Учасники відповідають за зміст своїх тендерних 
пропозицій, та повинні дотримуватись норм чинного 
законодавства України, в тому числі: 

- Закону України "Про санкції" від 14.08.2014р. № 1644-VII; 
- Закону України «Про запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення»  від 14.10.2014р. № 1702-VII; 
- Указу Президента України «Про рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року "Про 
застосування персональних спеціальних економічних та інших 
обмежувальних заходів (санкцій)"» від 16 вересня 2015р. 
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№549/2015; 
- Постанови Кабінету Міністрів від 07.11.2014р. №595 «Деякі 
питання фінансування бюджетних установ, здійснення 
соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки 
окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської 
областей»; 
- Постанови Кабінету Міністрів від 16.12.2015р. №1035 «Про 
обмеження поставок окремих  
товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої  
території на іншу територію України та/або з іншої території 
України на тимчасово окуповану територію»; 
- Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015р.  № 
1147 «Про заборону ввезення на митну територію 
України товарів, що походять з Російської Федерації» 
Тендерна пропозиція учасника повинна містити сканований 
лист-гарантія (лист – підтвердження), за підписом 
уповноваженої особи Учасника, щодо дотримання Учасником в 
своїй діяльності норм перелічених вище нормативних 
документів. 

2 
  

Забезпечення 
тендерної пропозиції 
  

не вимагається 

3 

Умови повернення чи 
неповернення 
забезпечення 
тендерної пропозиції 

Забезпечення  тендерної  пропозиції  не повертається 
у разі: 
- відкликання тендерної пропозиції учасником після 
закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, 
протягом якого тендерні пропозиції вважаються чинними;   
- непідписання учасником, який став переможцем 
процедури торгів, договору про закупівлю;   
- ненадання переможцем у строк, визначений в абзаці 
другому частини третьої статті 17 Закону, документів,  що 
 підтверджують  відсутність підстав, передбачених 
статтею 17 Закону;   
- ненадання переможцем процедури торгів забезпечення 
виконання договору про закупівлю після отримання 
повідомлення про намір укласти договір, якщо надання такого 
забезпечення передбачено тендерною документацією.   
  Забезпечення  тендерної  пропозиції повертається 
 учаснику  протягом  п’яти банківських днів з дня 
настання підстави для повернення забезпечення тендерної 
пропозиції в разі:   
- закінчення строку дії забезпечення тендерної пропозиції, 
 зазначеного  в  тендерній документації;   
- укладення  договору  про  закупівлю  з  
учасником, що став переможцем тендеру;   
- відкликання  тендерної  пропозиції  до  
закінчення строку її подання;   
- закінчення процедури закупівлі в разі не укладення 
договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали 
тендерні пропозиції.   
-    Кошти, що надійшли як забезпечення тендерної 
пропозиції (у разі, якщо вони не повертаються учаснику), 
перераховуються на рахунок Замовника. 

4 Строк, протягом 
якого тендерні 

Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 
(дев’яносто) днів з дня дати розкриття тендерної пропозиції. До 
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пропозиції є дійсними закінчення цього строку замовник має право вимагати від 
учасників продовження строку дії тендерних пропозицій. 
Учасник має право: 
- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним 
забезпечення тендерної пропозиції; 
- погодитися з такою вимогою та продовжити строк дії поданої 
ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної 
пропозиції. 

5 

Кваліфікаційні 
критерії до учасників 
та вимоги, 
установлені статтею 
17 Закону 

Замовником установлено декілька кваліфікаційних критеріїв 
відповідно до статті 16 Закону. Перелік установлених критеріїв 
та документів на їх підтвердження відповідності Учасників 
наведено в Додатку 1 до даної Документації 
Замовником зазначено вимоги, установлені статтею 17 Закону, 
та інформацію про спосіб підтвердження відповідності 
учасників установленим вимогам згідно із законодавством у 
Додатку 2 даної Документації. 
Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у 
процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну 
пропозицію учасника в разі, якщо: 
1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає 
або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій 
посадовій особі замовника, іншого державного органу 
винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на 
роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття 
рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або 
застосування замовником певної процедури закупівлі; 
2) відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесено до 
Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або 
пов’язані з корупцією правопорушення; 
3) службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено 
учасником представляти його інтереси під час проведення 
процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було 
притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у 
сфері закупівель корупційного правопорушення; 
4) 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); 
5) 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; 
6) службова (посадова) 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; 
7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, 
який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури 
закупівлі та/або з членом (членами) тендерного комітету, 
уповноваженою особою (особами) замовника; 
8) учасник визнаний у встановленому законом порядку 
банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура; 
9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань відсутня 
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інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 
Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"; 
10) юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної 
програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної 
програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги 
(послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень. 
Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі 
у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію 
учасника у разі, якщо учасник має заборгованість із сплати 
податків і зборів (обов’язкових платежів). 
       Учасник надає копію ліцензії учасника (з додатком до неї) 
на провадження відповідної  господарської діяльності IV і V 
категорії складності,  якщо це передбачено чинним 
законодавством України, яка є дійсною на момент кінцевого 
строку подання тендерної пропозиції учасника та протягом 
терміну виконання робіт за цими торгами, завірена належним 
чином. 
           Переможець торгів у строк, що не перевищує п’яти днів 
з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу 
повідомлення про намір укласти договір, повинен надати 
замовнику документи передбачені (Додатком 2 даної 
Документації), що підтверджують відсутність підстав, 
визначених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 частини першої та частиною 
другою ст. 17 Закону. 
            Датою подання таких документів вважається дата 
завантаження таких документів (сканованих та завантажених в 
один файл в формат PDF) через електронний майданчик. У разі 
якщо на майданчику відсутня така можливість, то у такому 
випадку датою подання вважається дата реєстрації (вхідна), 
раніш зазначених документів. 
* Документи, що не передбачені законодавством для учасників – 
юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб 
підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. 
При цьому такий Учасник повинен у складі своєї тендерної 
пропозиції надати обґрунтування ненадання такого документу 
або такої інформації. 

6 

Інформація про 
технічні, якісні та 
кількісні 
характеристики 
предмета закупівлі 

Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі 
тендерних пропозицій інформацію та документи, які 
підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника 
технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета 
закупівлі, установленим замовником (технічні та якісні 
характеристики наведені в Додатку 3 даної документації); 
Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні 
передбачати необхідність застосування заходів із захисту 
довкілля: 

- Товари, послуги та роботи, що є предметом закупівлі, 
повинні відповідати вимогам чинних нормативно-правових актів 
щодо встановлених рівнів шкідливого фізичного та біологічного 
впливу на навколишнє природне середовище і здоров'я людини.  
- Товари, послуги та роботи, що є предметом закупівлі, 
Учасник повинен поставляти з вживанням заходів із захисту 
довкілля від забруднення. 
- Для підтвердження відповідності вимогам Замовника щодо 
необхідності застосування заходів із захисту довкілля учасником 
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надається довідка в довільній формі, яка містить інформацію 
про застосування заходів із захисту довкілля при виконанні 
робіт. 

 

7 

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 чи заява про 
відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо їх  
отримано електронною системою закупівель до закінчення 
строку подання тендерних пропозицій. 

Подання та розкриття тендерної пропозиції 

1 
Кінцевий строк 
подання тендерної 
пропозиції 

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:  
18.07 .2018р.  
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. 
Оцінка тендерної пропозиції 

1 

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

Єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є ціна з ПДВ. 
Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично 
електронною системою закупівель шляхом застосування 
електронного аукціону. 
Критерії та методика оцінки визначаються відповідно до 
частини першої статті 28 Закону. 

Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі критерію 
„Ціна”.  

Найбільш економічною вигідною пропозицією буде вважатися 
пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та 
зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі 
якщо учасник є платником ПДВ). Учасники, які являються 
платниками ПДВ та Учасники, які не являються платниками 
ПДВ оцінюються однаково, за остаточною ціною. 

Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі по кожному лоту 
окремо. 
Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично 
електронною системою закупівель шляхом застосування 
електронного аукціону. Електронний аукціон полягає в 
повторювальному процесі пониження цін, що проводиться у три 
етапи в інтерактивному режимі реального часу. 
Для проведення електронного аукціону ціни всіх пропозицій 
розташовуються в електронній системі закупівель у порядку від 
найвищої до найнижчої без зазначення найменувань учасників. 
Стартовою ціною визначається найвища ціна. Перед початком 
кожного наступного етапу аукціону визначається нова стартова 
ціна за результатами попереднього етапу аукціону. 
У разі якщо учасники подали пропозиції з однаковим значенням 
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ціни, першим в електронному аукціоні пониження ціни буде 
здійснювати учасник, який подав свою пропозицію пізніше, ніж 
інші учасники з аналогічним значенням ціни пропозиції. 
Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз 
понизити ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від 
своєї попередньої ціни. 

Розмір мінімального кроку пониження ціни під час 
електронного аукціону складає – 0,5 % від очікуваної вартості 
закупівлі. 

*Примітка: Ціна тендерної пропозиції Учасника означає 
суму, за яку Учасник надає товар. Ціна тендерної пропозиції, за 
яку Учасник згоден надавати товар, розраховується виходячи з 
обсягів товару, які  передбачені додатком 3 даної документації  
та повинна бути розрахована з урахуванням усіх  витрат, 
податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, 
інших витрат. 

Не врахована Учасником вартість окремих послуг (витрат) 
не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання 
вважаються врахованими у загальній ціні пропозиції Учасника і 
відшкодуванню не підлягають. 

Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути 
чітко визначені.  

Учасник відповідає за своєчасне одержання всіх необхідних 
дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків або інших документів 
на послуги (якщо є така необхідність), запропоновані на торги, 
та самостійно несе всі витрати на їх отримання. 
        Після оцінки пропозицій замовник розглядає тендерні 
пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації з 
переліку учасників, починаючи з учасника, пропозиція якого за 
результатом оцінки визначена найбільш економічно вигідною. 
Строк розгляду тендерної пропозиції, яка за результатами оцінки 
визначена найбільш економічно вигідною, не повинен 
перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш 
економічно вигідної пропозиції. Строк розгляду тендерної 
пропозиції може бути аргументовано продовжено замовником 
до 20 робочих днів. У разі продовження строку розгляду 
тендерної пропозиції замовник оприлюднює повідомлення в 
електронній системі закупівель. 
У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами 
оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник 
розглядає наступну тендерну пропозицію з переліку учасників, 
що вважається найбільш економічно вигідною. 
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори 
з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної 
пропозиції. 
За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції 
замовник визначає переможця та приймає рішення про намір 
укласти договір згідно з Законом. 
Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, 
наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, 
установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі 
отримання достовірної інформації про його невідповідність 
вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, 
зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту 
зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної 
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інформації, що є суттєвою при визначенні результатів 
процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію 
такого учасника. 

2 Інша інформація 

Для підтвердження тендерної пропозиції іншим умовам 
тендерної документації  учаснику необхідно надати: 
1) сканована копія Свідоцтва або Витягу з реєстру платників 
податку на додану вартість, у разі сплати Учасником ПДВ, або 
сканована копія Свідоцтва або Витягу з реєстру платників 
єдиного податку, у разі сплати Учасником єдиного податку, 
завірену підписом учасника; 
2) Сканована довідка складена по формі додатку 6, завірену 
підписом учасника, яка містить відомості про Учасника. 
3) Сканована довідка/довідки з обслуговуючого банку/банків 
про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами. 
Довідка/довідки повинні бути надана з тих 
обслуговуючих/обслуговуючого  банку/банків, які Учасник 
зазначив у тендерній пропозиції. Довідка повинна бути  не 
більше двотижневої давнини до кінцевої дати подання 
тендерних пропозицій. 
4) Сканована довідка/довідки з обслуговуючого банку/банків 
про наявність рахунків в банківських установах, які Учасник 
зазначив у тендерній пропозиції. Довідка повинна бути  не 
більше двотижневої давнини до кінцевої дати подання 
тендерних пропозицій. 
5) Сканкопія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду 
(для фізичних осіб). 
 
Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та 
викладення вимог тендерної документації з боку Учасників 
процедури закупівлі, означатиме, що Учасники процедури 
закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю 
усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, 
викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі. 
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» 
Учасник повинен надати лист-згода на обробку, використання, 
поширення та доступ до персональних даних учасника для 
забезпечення участі у процедурі відкритих торгів, цивільно-
правових та господарських відносинах (згідно додатку7). 

3 Відхилення тендерних 
пропозицій 

Тендерна пропозиція відхиляється замовником у разі якщо: 
 1) учасник: 
- не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим 
статтею 16 Закону; 
- не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке 
забезпечення вимагалося замовником; 
- тендерна пропозиція не відповідає вимогам тендерної 
документації. 
2) 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; 
3) наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині сьомій статті 28 
Закону; 
4) тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної 
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документації. 
 
Інформація про відхилення тендерної пропозиції протягом 
одного дня з дня прийняття рішення оприлюднюється в 
електронній системі закупівель та автоматично надсилається 
учаснику/переможцю, тендерна пропозиція якого відхилена 
через електронну систему закупівель. 

Результати торгів та укладання договору про закупівлю 

1 

Відміна замовником 
торгів чи визнання їх 
такими, що не 
відбулися 

Замовник відміняє торги у разі:  
-  відсутності  подальшої  потреби в закупівлі товарів, робіт і 
послуг;  
-  неможливості усунення  порушень,  що  виникли через 
виявлені  
порушення законодавства з питань публічних закупівель; 
- порушення порядку оприлюднення оголошення про 
проведення процедури закупівлі та повідомлення про намір 
укласти договір, передбачених Законом;  
- подання для участі в них  менше  двох  тендерних пропозицій,  
а  в  разі  здійснення  закупівлі  за рамковими угодами з кількома  
учасниками  -  менше  трьох  пропозицій;   
- допущення до оцінки  менше двох тендерних пропозицій, а в 
разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома 
учасниками – менше трьох пропозицій; 
- відхилення всіх тендерних пропозицій згідно із Законом; 
- про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути 
чітко визначено в тендерній документації; 
- торги може бути відмінено частково (за лотом); 
Замовник має право визнати торги такими,  що не відбулися, у 
разі: 
 - якщо ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції 
перевищує суму, передбачену замовником на фінансування 
закупівлі; 
- якщо здійснення закупівлі  стало неможливим унаслідок 
непереборної сили;  
- скорочення  видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і 
послуг. 
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися 
частково (за лотом). 
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не  
відбулися,  оприлюднюється в електронній системі закупівель 
замовником протягом одного дня з дня прийняття замовником 
відповідного рішення та автоматично надсилається  усім  
учасникам  електронною системою закупівель. 

2 Строк укладання 
договору 

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

3 Проект договору про 
закупівлю 

Проект договору складається замовником з урахуванням 
особливостей предмету закупівлі. 
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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 

Істотні умови договору, що обов’язково включаються до 
договору про закупівлю визначені замовником відповідно до 
вимог статей 36 і 37 Закону та включені до проекту договору, 
який передбачено у додатку 5 даної тендерної документації. 
Проект договору, який наведено в додатку 5 даної тендерної 
документації підписується Учасником і подається в окремому 
файлі у форматі PDF. 
Проект договору, який містить істотні (основні) умови, 
зазначений у Додатку 5 до тендерної документації.  

5 

Дії замовника при 
відмові переможця 
торгів підписати 
договір про 
закупівлю 

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

6 
Забезпечення 
виконання договору 
про закупівлю 

Не вимагається  
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Додаток 1 

Інформація та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям 
 

 
 
Кваліфікаційні критерії та вимоги, 

встановлені замовником 
відповідно до статті 16 Закону 

 

Учасник на виконання вимоги Замовника згідно 
статті 16 Закону надає інформацію, викладену 

нижче 
 

Наявність обладнання та  
матеріально-технічної бази  
  

Довідка (лист) згідно форми* про наявність 
обладнання та матеріально-технічної бази, 
підписана уповноваженою посадовою особою 
Учасника, яка має запевнити замовника про 
спроможність учасника надати необхідні послуги.  

 
 
Форма Довідки 
Увага! Учасники повинні  
дотримуватись встановленої форми 
 

*Довідка  про наявність обладнання та механізмів  
  

Вид обладнання та 
механізмів  

Опис моделей та термін 
експлуатації (років)  

Стан (нове, добре) та 
кількість одиниць  

Власне, орендоване       (у 
кого)  

           
 
 
 
№  
п/п  

Кваліфікаційні критерії  
  

Документи,  підтверджують відповідність Учасника 
кваліфікаційним критеріям  

1.  Наявність документально 
підтвердженого досвіду 
виконання аналогічних 
договорів   

3.1. Довідка згідно форми з інформацією про наявність 
документально підтвердженого досвіду виконання 
аналогічного договору (в Україні) із зазначенням предмету, 
номеру та дати договору, та назви контрагента, з яким було 
укладено договір.   
3.2. Копії такого договору  
3.3. Листи-відгуки від таких замовників, щодо виконання 
зазначеного в п.3.1. аналогічного договору.  

 
Форма Довідки 
Увага! Учасники повинні  
дотримуватись встановленої форми 
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ДОВІДКА 
про наявність досвіду виконання аналогічного договору 

 
Ми, (назва Учасника), надаємо інформацію про наявність досвіду виконання аналогічного 

договору 
 

№ 
з/п 

Предмет договору Назва 
Замовника 

Номер та 
дата 

договору 

Загальна 
вартість 
договору 

Сума 
виконання 
договору 

…      
…      

 
 

_______________________________             _______ ______________ 
(посада керівника або уповноваженої ним особи)            (підпис) (прізвище та ініціали) 
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Додаток 2 
 

Інформація щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону 
 

№ з/п Замовник приймає 
рішення  про відмову 
учасникові в участі у 
процедурі закупівлі  
та зобов’язаний 
відхилити тендерну 
пропозицію  учасника 
у випадках,  
наведених нижче 

Учасник на виконання 
вимоги статті 17 Закону 
повинен надати 
інформацію, викладену 
нижче 

Переможець торгів на 
виконання  вимоги статті 
17 Закону повинен надати 
інформацію, викладену 
нижче 

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) 

На підтвердження 
відсутності підстав, 
передбачених пунктами 2, 4, 
5, 6, 10  ч. 1 (крім п. 1 і п. 7) 
та  ч. 2 ст. 17 Закону, учасник 
подає інформацію в довільній 
формі (однією довідкою в 
довільній формі) за підписом 
уповноваженої особи 
учасника  

Інформація в довільній 
формі за власноручним 
підписом уповноваженої 
особи переможця та завірена 
печаткою (у разі наявності) 
про те, що відомості про 
юридичну особу, яка є 
переможцем, не вносили до 
Єдиного державного реєстру 
осіб, які вчинили корупційні 
або пов’язані з корупцією 
правопорушення 

2.  Службову (посадову) 
особу учасника, яку 
уповноважено 
учасником 
представляти його 
інтереси під час 
проведення процедури 
закупівлі, 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) 

Замовник самостійно 
перевіряє інформацію, що 
міститься у відкритому 
реєстрі, а також для 
підтвердження роздруковує 
її. Відкритий реєстр за 
посиланням — 
http://corrupt.test.informjust.ua
/index.php (знаходиться на 
офіційному сайті Мін’юсту). 
Учасник не подає 
інформацію 

Замовник самостійно 
перевіряє інформацію, що 
міститься у відкритому 
реєстрі, а також для 
підтвердження роздруковує 
її. Відкритий реєстр за 
посиланням — 
http://corrupt.test.informjust.u
a/index.php (знаходиться на 
офіційному сайті Мін’юсту).

3.  Суб’єкта 
господарювання 
(учасника) протягом 
останніх трьох років 
притягнуто до 
відповідальності за 
порушення, 
передбачене пунктом 4 
частини другої статті 6, 
пунктом 1 статті 50 
Закону України «Про 
захист економічної 

На підтвердження 
відсутності підстав, 
передбачених пунктами 2, 4, 
5, 6, 10 ч. 1 (крім п. 1 і п. 7) та 
ч. 2 ст. 17 Закону, учасник 
подає інформацію в довільній 
формі (однією довідкою в 
довільній формі) за підписом 
уповноваженої особи 
учасника. Замовник може 
також самостійно 
перевірити таку  інформацію 

Замовник може також 
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 
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конкуренції», у вигляді 
вчинення 
антиконкурентних 
узгоджених дій, що 
стосуються 
спотворення 
результатів торгів 
(тендерів) (пункт 4 ч . 1 
ст. 17 Закону) 

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

результатів торгів 
(тендерів), а також щодо 
можливого подальшого 
судового розгляду цих 
рішень, їх перевірки, 
перегляду органами 
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) 

На підтвердження 
відсутності підстав, 
передбачених пунктами 2, 4, 
5, 6, 10 ч. 1 (крім  п. 1 і п. 7) 
та ч. 2 ст. 17 Закону, учасник 
подає інформацію в довільній 
формі (однією довідкою в 
довільній формі) за підписом 
уповноваженої особи 
учасника  

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 (для 
фізичних осіб).  Документ 
повинен бути датований не 
раніше дати оприлюднення 
на веб-порталі 
Уповноваженого органу 
оголошення про проведення 
процедури закупівлі.* 

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

На підтвердження 
відсутності підстав, 
передбачених пунктами 2, 4, 
5, 6, 10 ч. 1 (крім  п. 1 і п. 7) 
та ч. 2 ст. 17 Закону, учасник 
подає інформацію в довільній 
формі (однією довідкою в 
довільній формі) за підписом 
уповноваженої особи 
учасника  

Оригінал або нотаріально 
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 
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кримінальними справами) 
вона не значиться та в 
розшуку не перебуває (для 
юридичних осіб).  Документ 
повинен бути датований не 
раніше дати оприлюднення 
на веб-порталі 
Уповноваженого органу 
оголошення про проведення 
процедури закупівлі.* 

6.  Учасника визнано у 
встановленому законом 
порядку банкрутом та 
стосовно нього 
відкрито ліквідаційну 
процедуру (пункт 8 ч. 1  
ст. 17 Закону) 

Замовник самостійно 
перевіряє інформацію, що 
міститься у відкритому 
реєстрі, а також для 
підтвердження роздруковує 
її. Відкритий реєстр за 
посиланням — 
https://kap.minjust.gov.ua/servi
ces/registry (знаходиться на 
офіційному сайті Мін’юсту). 
Учасник не подає 
інформацію 

Замовник самостійно 
перевіряє інформацію, що 
міститься у відкритому 
реєстрі, а також для 
підтвердження роздруковує 
її. Відкритий реєстр за 
посиланням — 
https://kap.minjust.gov.ua/servi
ces/registry (знаходиться на 
офіційному сайті Мін’юсту).

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

Замовник самостійно 
перевіряє інформацію, що 
міститься у відкритому 
реєстрі, а також для 
підтвердження роздруковує 
її. Відкритий реєстр за 
посиланням — 
https://usr.minjust.gov.ua/ua/fr
eesearch (знаходиться на 
офіційному сайті Мін’юсту). 
Учасник не подає 
інформацію 

Замовник самостійно 
перевіряє інформацію, що 
міститься у відкритому 
реєстрі, а також для 
підтвердження роздруковує 
її. Відкритий реєстр за 
посиланням — 
https://usr.minjust.gov.ua/ua/fr
eesearch (знаходиться на 
офіційному сайті Мін’юсту).

8.  Юридична особа, яка є 
учасником, не має 
антикорупційної 
програми чи 
уповноваженого з 
реалізації 
антикорупційної 
програми, якщо 
вартість закупівлі 
товару (товарів), 
послуги (послуг) або 
робіт дорівнює чи 
перевищує 20 мільйонів 
гривень (пункт 10 ч. 1 
ст. 17 Закону) 
 

На підтвердження 
відсутності підстав, 
передбачених пунктами 2, 4, 
5, 6, 10 ч. 1 (крім  п. 1 і п. 7) 
та ч. 2 ст. 17 Закону, учасник 
подає інформацію в довільній 
формі (однією довідкою в 
довільній формі) за підписом 
уповноваженої особи 
учасника  

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

На підтвердження 
відсутності підстав, 
передбачених пунктами 2, 4, 
5, 6, 10 ч . 1 (крім  п. 1 і п. 7) 
та ч. 2 ст. 17 Закону, учасник 
подає інформацію в довільній 
формі (однією довідкою в 
довільній формі) за підписом 
уповноваженої особи 
учасника  

Оригінал або нотаріально 
завірена копія довідки про 
наявність або відсутність 
заборгованості з податків і 
зборів (обов’язкових 
платежів), видана 
відповідним органом 
Державної фіскальної 
служби, що діє станом на 
дату подання документа*. 
Додатково замовник може 
здійснити безкоштовний 
пошук відомостей щодо 
даного пункту у відкритому 
неофіційному реєстрі 
«Дізнайся більше про свого 
бізнес-партнера», який 
знаходиться на офіційному 
сайті ДФС за посиланням — 
http://sfs.gov.ua/businesspartn
er 

Учасник надає у складі тендерної пропозиції копію ліцензії учасника (з додатком до неї) на 
провадження відповідної  господарської діяльності IV і V категорії складності,  якщо це передбачено 
чинним законодавством України, яка є дійсною на момент кінцевого строку подання тендерної 
пропозиції учасника та протягом терміну виконання робіт за цими торгами, завірена належним чином. 

Копії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, учасника, якщо це передбачено чинним 
законодавством України, який є дійсним на момент кінцевого строку подання тендерної пропозиції 
учасника та протягом терміну виконання робіт за цими торгами, завірена належним чином. 
 
 
* Документи та інформацію, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою 
і другою ст. 17 Закону, переможець повинен подати замовникові у строк, що не перевищує 5 
календарних днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір 
укласти договір.  
У разі ненадання переможцем торгів документів відповідно до всіх вимог документації в зазначені 
строки — замовник акцептує наступну найбільш економічно вигідну пропозицію відповідно до частини 
3 ст. 32 Закону. 
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Додаток 3 
ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ  

 до предмету закупівлі CPV 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація 
(Реконструкція спортивної споруди зі штучним льодом яка розташована за 

адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53) 
 

Найменування робіт і витрат Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

1 2 3 
   

Холл 1-го поверху  
  

 

Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін 
від силікатної фарби 
                                                                     

100м2 1,4226

Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по 
каменю та бетону цементно-вапняним 
розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 
мм 
                                                                     

100м2 0,215

Безпіщане накриття поверхонь стін 
розчином із клейового гіпсу [типу 
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при 
нанесенні за 2 рази 
                                                                     

100 м2 1,4226

Шпаклiвка Сатенгіпс 
                                                                     

кг 142,26

Розбирання ПВХ плiнтусiв 
                                                                     

100м 0,876

Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних 
на шурупах 
                                                                    

100м 0,56

Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних 
на шурупах (б/у) 
                                                                    

100м 0,316

Опорядження стін європанелями на основі 
ДСП 
                                                                    

100м2 0,746

Антисептування водними розчинами стiн 
                                                                    

100м2 0,2

Нанесення декоративної штукатурки 
Церезит 
                                                                    

100м2 1,4226

Грунтовка глибокого проникнення 
                                                                     

л 28,452

Сітка штукатурна скловолокниста 
                                                                     

м2 163,599

Декоративна штукатурка Ceresit СТ 64 
                                                                     

кг 398,328

Фарба акрилова Ceresit СТ 53 з колором 
                                                                     

л 71,13

Заміна штепсельних розеток герметичних 
та напівгерметичних 
                                                                     

100шт 0,03

Розетка  
                                                                     

шт 3

    
Гардеробна №127 

  
  

Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін 
від силікатної фарби 
                                                                     

100м2 0,387

Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по 
каменю та бетону цементно-вапняним 

100м2 0,055
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розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 
мм 
                                                                     
Безпіщане накриття поверхонь стін 
розчином із клейового гіпсу [типу 
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при 
нанесенні за 2 рази 
                                                                     

100 м2 0,387

Шпаклiвка Сатенгіпс 
                                                                     

кг 38,7

Антисептування водними розчинами стiн 
                                                                    

100м2 0,03

Полiпшене фарбування стiн 
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними 
сумiшами по збiрних конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування 
                                                                     

100м2 0,387

Фарба акрилова Ceresit СТ 53 з колором 
                                                                     

л 19,35

Полiпшене фарбування стель 
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними 
сумiшами по збiрних конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування 
                                                                     

100м2 0,117

Фарба акрилова Ceresit СТ 53 біла 
                                                                     

л 5,85

   
Гардеробна №132 

  
  

Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін 
від силікатної фарби 
                                                                     

100м2 0,652

Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по 
каменю та бетону цементно-вапняним 
розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 
мм 
                                                                     

100м2 0,097

Безпіщане накриття поверхонь стін 
розчином із клейового гіпсу [типу 
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при 
нанесенні за 2 рази 
                                                                     

100 м2 0,652

Шпаклiвка Сатенгіпс 
                                                                     

кг 65,2

Антисептування водними розчинами стiн 
                                                                    

100м2 0,04

Полiпшене фарбування стiн 
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними 
сумiшами по збiрних конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування 
                                                                     

100м2 0,652

Фарба акрилова Ceresit СТ 53 з колором 
                                                                     

л 32,6

Полiпшене фарбування стель 
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними 
сумiшами по збiрних конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування 
                                                                     

100м2 0,378

Фарба акрилова Ceresit СТ 53 біла 
                                                                     

л 18,9

Розбирання ПВХ плiнтусiв 
                                                                     

100м 0,259

Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних 
на шурупах 
                                                                    

100м 0,259
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Гардеробна №107 
  

  

Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін 
від силікатної фарби 
                                                                     

100м2 0,5934

Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по 
каменю та бетону цементно-вапняним 
розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 
мм 
                                                                     

100м2 0,083

Безпіщане накриття поверхонь стін 
розчином із клейового гіпсу [типу 
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при 
нанесенні за 2 рази 
                                                                     

100 м2 0,5934

Шпаклiвка Сатенгіпс 
                                                                     

кг 59

Полiпшене фарбування стiн 
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними 
сумiшами по збiрних конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування 
                                                                     

100м2 0,5934

Фарба акрилова Ceresit СТ 53 з колором 
                                                                     

л 29,67

Полiпшене фарбування стель 
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними 
сумiшами по збiрних конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування 
                                                                     

100м2 0,325

Фарба акрилова Ceresit СТ 53 біла 
                                                                     

л 16,25

Розбирання ПВХ плiнтусiв 
                                                                     

100м 0,235

Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних 
на шурупах 
                                                                    

100м 0,235

Кабінет №217 
  

  

Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін 
від силікатної фарби 
                                                                     

100м2 0,701

Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по 
каменю та бетону цементно-вапняним 
розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 
мм. 
                                                                     

100м2 0,103

Безпіщане накриття поверхонь стін 
розчином із клейового гіпсу [типу 
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при 
нанесенні за 2 рази 
                                                                     

100 м2 0,701

Шпаклiвка Сатенгіпс 
                                                                     

кг 70,1

Антисептування водними розчинами стiн 
                                                                    

100м2 0,02

Полiпшене фарбування стiн 
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними 
сумiшами по збiрних конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування 
                                                                     

100м2 0,701

Фарба акрилова Ceresit СТ 53 з колором 
                                                                     

л 35,05

Розбирання ПВХ плiнтусiв 
                                                                     

100м 0,256

Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних 
на шурупах 

100м 0,256
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Кабінет № 215 
  

  

Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін 
від силікатної фарби 
                                                                     

100м2 0,467

Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по 
каменю та бетону цементно-вапняним 
розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 
мм 
                                                                     

100м2 0,068

Безпіщане накриття поверхонь стін 
розчином із клейового гіпсу [типу 
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при 
нанесенні за 2 рази 
                                                                     

100 м2 0,467

Шпаклiвка Сатенгіпс 
                                                                     

кг 46,7

Полiпшене фарбування стiн 
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними 
сумiшами по збiрних конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування 
                                                                     

100м2 0,467

Фарба акрилова Ceresit СТ 53 з колором 
                                                                     

л 23,35

Розбирання ПВХ плiнтусiв 
                                                                     

100м 0,158

Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних 
на шурупах 
                                                                    

100м 0,158

  
 Холл 2-го поверху  

  
 

Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін 
від силікатної фарби 
                                                                     

100м2 1,19

Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по 
каменю та бетону цементно-вапняним 
розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 
мм 
                                                                     

100м2 0,171

Безпіщане накриття поверхонь стін 
розчином із клейового гіпсу ([типу 
"сатенгіпс") товщиною шару 1 мм при 
нанесенні за 2 рази 
                                                                     

100 м2 1,19

Шпаклiвка Сатенгіпс 
                                                                     

кг 119

Розбирання ПВХ плiнтусiв 
                                                                     

100м 0,365

Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних 
на шурупах 
                                                                    

100м 0,205

Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних 
на шурупах (б/у) 
                                                                    

100м 0,16

Опорядження стін європанелями на основі 
ДСП 
                                                                    

100м2 0,438

Нанесення декоративної штукатурки 
Церезит 
                                                                    

100м2 1,19

Грунтовка глибокого проникнення 
                                                                     

л 23,8

Сітка штукатурна скловолокниста м2 136,85
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Декоративна штукатурка Ceresit СТ 64 
                                                                     

кг 333,2

Полiпшене фарбування стiн 
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними 
сумiшами по збiрних конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування 
                                                                     

100м2 0,752

Фарба акрилова Ceresit СТ 53 з колором 
                                                                     

л 37,6

Заміна штепсельних розеток герметичних 
та напівгерметичних 
                                                                     

100шт 0,03

Розетка  
                                                                     

шт 3

 Тамбур 2-го поверху  
  

 

Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін 
від силікатної фарби 
                                                                     

100м2 0,371

Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по 
каменю та бетону цементно-вапняним 
розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 
мм 
                                                                     

100м2 0,055

Безпіщане накриття поверхонь стін 
розчином із клейового гіпсу [типу 
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при 
нанесенні за 2 рази 
                                                                     

100 м2 0,371

Шпаклiвка Сатенгіпс 
                                                                     

кг 37,1

Полiпшене фарбування стiн 
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними 
сумiшами по збiрних конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування 
                                                                     

100м2 0,371

Фарба акрилова Ceresit СТ 53 з колором 
                                                                     

л 18,55

Розбирання ПВХ плiнтусiв 
                                                                     

100м 0,119

Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних 
на шурупах 
                                                                    

100м 0,119

    
Сходи на 2-й поверх 

  
  

Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін 
від силікатної фарби 
                                                                     

100м2 1,96

Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по 
каменю та бетону цементно-вапняним 
розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 
мм 
                                                                     

100м2 0,3

Безпіщане накриття поверхонь стін 
розчином із клейового гіпсу [типу 
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при 
нанесенні за 2 рази 
                                                                     

100 м2 1,96

Шпаклiвка Сатенгіпс 
                                                                     

кг 196

Антисептування водними розчинами стiн 
                                                                    

100м2 0,1

Полiпшене фарбування стiн 
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними 

100м2 1,96
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сумiшами по збiрних конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування 
                                                                     
Фарба акрилова Ceresit СТ 53 з колором 
                                                                     

л 98

Полiпшене фарбування стель 
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними 
сумiшами по збiрних конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування 
                                                                     

100м2 0,18

Фарба акрилова Ceresit СТ 53 біла 
                                                                     

л 9

Опорядження стін європанелями на основі 
ДСП 
                                                                    

100м2 0,5556

Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних 
плиток 
                                                                     

100м2 0,82

Улаштування покриттів східців і підсхідців 
з керамiчних плиток розміром 30х30 см на 
розчині із сухої клеючої суміші 
                                                                    

1 м2 82

  
 Кабінет адміністратора ( 1 

поверх)  
  

 

Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін 
від силікатної фарби 
                                                                     

100м2 0,293

Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по 
каменю та бетону цементно-вапняним 
розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 
мм 
                                                                     

100м2 0,045

Безпіщане накриття поверхонь стін 
розчином із клейового гіпсу [типу 
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при 
нанесенні за 2 рази 
                                                                     

100 м2 0,293

Шпаклiвка Сатенгіпс 
                                                                     

кг 29,3

Полiпшене фарбування стiн 
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними 
сумiшами по збiрних конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування 
                                                                     

100м2 0,293

Фарба акрилова Ceresit СТ 53 з колором 
                                                                     

л 14,65

Розбирання ПВХ плiнтусiв 
                                                                     

100м 0,116

Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних 
на шурупах 
                                                                    

100м 0,116

   
Приміщення льодового поля 

  
  

Розбирання гумового покриття підлог 
                                                                     

100м2 4,56

Улаштування покриття з гумового 
покриття 
                                                                    

100м2 4,56

Клей універсальний Ультрабонд Эко (для 
гумових покриттів) 
                                                                     

кг 182,4

Демонтаж огородження з полікарбонату 
                                                                     

100м 1,724
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Установлення каркасу огорожi поля 
                                                                    

100м 1,724

Встановлення скла ( огородження поля ) 
                                                                    

м2 383,84

Панелі з загартованого скла, товщ. 12 мм 
(1000-1600 мм) з комлектуючими  
                                                                     

м2 275,84

Панелі з оргскла, товщ. 6 мм (900 мм) з 
комлектуючими  
                                                                     

м2 108

   
Ремонт санвузлів 

  
  

Розбирання облицювання стiн з керамiчних 
глазурованих плиток 
                                                                     

100м2 0,63

Облицювання поверхонь стін керамiчними 
плитками на розчині із сухої клеючої суміші, 
число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт 
                                                                    

100м2 0,63

    
Ремонт гардеробних 

  
  

Замiна облицювання iз сухої штукатурки 
стiн, площа до 5 м2 
                                                                     

100м2 0,4

Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін 
від силікатної фарби 
                                                                     

100м2 3,804

Безпіщане накриття поверхонь стін 
розчином із клейового гіпсу [типу 
"сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при 
нанесенні за 2 рази 
                                                                     

100 м2 3,804

Шпаклiвка Сатенгіпс 
                                                                     

кг 380,4

Полiпшене фарбування стiн 
полiвiнiлацетатними водоемульсiйними 
сумiшами по збiрних конструкцiях, 
пiдготовлених пiд фарбування 
                                                                     

100м2 3,804

Фарба акрилова Ceresit СТ 53 з колором 
                                                                     

л 190,2

Шафи 
  

  

Надбавка за улаштування вбудованих шаф 
iз окремих готових елементiв iз 
заповненими дверними прорiзами 
                                                                     

м2 144,848

Надбавка за складання вбудованих шафних 
поличок iз окремих елементiв 
                                                                     

м2 16

Плита ламінована ДСП, товщ. 20 мм в 
комплекті 
                                                                     

м2 168,8

Ручка дверна 6245 192 NB SYSTEM 
                                                                     

шт 40

Петля GIFF T 15  
                                                                     

шт 120

Опора фігурна GIFF Ball H=60   
                                                                     

шт 160

Тримач поличок 5/5 
                                                                     

шт 480

Замок меблевий 
                                                                     

шт 40

Саморізи 3,5х40 шт 880
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Саморізи 3,5х20 
                                                                     

шт 1120

Суддівський стіл 
  

  

Виготовлення металевого каркасу стола 
                                                                     

т 0,08078

Труба квадратна 50х50х4  
                                                                     

т 0,08078

Облицювання каркасу стола 
                                                                    

100м2 0,0224

Плита ламінована ДСП, товщ. 50 мм в 
комплекті 
                                                                     

м2 2,24

Саморізи 3,5х60 
                                                                     

шт 14

Розбирання покриття покрівлі з сталевого 
профнастилу 

                                                                     

100 м2 31,24

Розбирання гідроизоляції 
                                                                    

100м2 31,24

Розбирання оброблень і примикань з 
листової сталі 
                                                                     

100 п.м. 1,902

Навантаження смiття вручну 
                                                                     

1 т 30,8

Перевезення сміття до 30 км 
                                                                     

т 30,8

Монтаж покрiвельного покриття з 
профiльованого листа при висотi будiвлi до 
25 м 
                                                                     

100м2 31,24

Лист профільований Т 35 Ruukki  
                                                                     

м2 3436,4

Ущільнювач універсальний 
                                                                     

м 3696

Гвинти самонарiзнi для крiплення 
профiльованого настилу та панелей до 
несучiх конструкцiй (4,8х55) 
                                                                     

шт 18800

Улаштування пароiзоляцiї 
                                                                    

100м2 31,24

Паробар'єр СФ 1000 
                                                                     

м2 3436,4

Улаштування покрiвель рулонних з 
матерiалiв, що наплавляються, iз 
застосуванням газопламеневих пальникiв, 
в один шар 
                                                                    

100м2 34,36

Утеплення покриттiв плитами насухо 
                                                                    

100м2 62,48

Базальтовий утеплювач HARDROCK MAX 
(ROCKWOOL) -100 мм 
                                                                     

м3 643,544

Улаштування конькових та вітрових планок 
                                                                     

100м 1,66

Планка конькова 2 м 
                                                                     

шт 37

Ущільнювач для планки 2 м 
                                                                     

шт 74

Вітрова планка 2 м 
                                                                     

шт 46

Улаштування карнизної планки 
                                                                     

100м 1,46

Карнизна планка 2 м шт 73
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Навiшування снігоутримувачів 
                                                                     

100м 1,44

Снігоутримувач 3 м 
                                                                     

шт 48

Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї 
металевими щiтками 
                                                                     

м2 180

Грунтування металевих поверхонь за один 
раз грунтовкою ГФ-021 /роботи iз захисту 
стельових поверхонь вiд корозiї/ (балка) 
                                                                     

100м2 1,8

Фарбування металевих погрунтованих 
поверхонь емаллю ПФ-115 
                                                                     

100м2 1,8

Улаштування жолобiв пiдвiсних 
                                                                    

100м 1,44

Жолоб ПВХ 130/100 з комплектуючими 
                                                                     

мп 144

Навiшування водостiчних труб, колiн, 
вiдливiв i лiйок з готових елементiв 
                                                                    

100м 0,18

Водостічний трубопровод ПВХ 130/100 з 
комплектуючими 
                                                                     

мп 18

Приямок утилізації снігу   Кількість
Електроводонагрiвник ЕКО 36 Н/8 з комплектуючими;   ( масса=0,12) шт 4
    

Система опалення   
Електроводонагрiвник ЕКО 36 Н/8 з комплектуючими;   ( масса=0,12) шт  2

Система охолодження   
Панель індикаційна KINGO;   ( масса=0,0255) шт  1

Система очищення води. 
Комплектна установка системи очищення води у складі (вир-во 

США): 
система мультимедійного очищення води   М 143-WS1-TC (1 шт), 
система 
пом'якшення води U 63-WS-C1 (1 шт), сіль у таблетках (250 кг), байпас 
(2 шт), 
система химічного очищення води С143-WS1-TC (2 шт);   ( 
масса=0,2381) 

 
шт 

            
               1   

 
 
.  

Ми, (назва Учасника), уважно вивчили технічне завдання та провели, згідно зазначених обсягів  
визначених робіт розрахунок ціни з урахуванням усіх  витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути 
сплачені, вартості матеріалів, інших витрат. Вартість нашої тендерної пропозиції та всі інші ціни чітко визначені.  

 

Контактна особа з технічних питань: Налагоджувальник технологічного устаткування Трегуб В’ячеслав 
Миколайович 0676324837 
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                                                                                                                               Додаток 4  
 

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

 
Ми, (назва Учасник), надаємо свою тендерну пропозицію для участі у аукціоні на закупівлю 

CPV 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (Реконструкція спортивної споруди зі 
штучним льодом яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53) 

 
   
Вивчивши тендерну документацію та технічні вимоги, на виконання зазначеного вище, ми, 

уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника 
та Договору на умовах, зазначених у даній тендерній пропозиції за наступною ціною:  

Загальна вартість пропозиції становить   ( ) грн. без ПДВ, сума ПДВ
 грн., загальна вартість тендерної пропозиції складає ____________  
(___________) грн. з ПДВ (зазначити цифрами та словами) 
 
Учасник торгів у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати розрахунок ціни тендерної 
пропозиції виконаному у програмному комплексі АВК або іншому програмному комплексі, який 
взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін та 
складений у відповідності до чинних  ДСТУ  Б Д.1.1-1:2013. 
 
 
_______________________________             _______ ______________ 
(посада керівника або уповноваженої ним особи)              (підпис) (прізвище та ініціали) 
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Додаток 5 

 
 
 
 
ПРОЕКТ ДОГОВОРУ 
 
м. Дніпро                                                                                      «____»  _________ 2018р. 
 

Замовник:  Комунальне підприємство "Молодіжне творче об'єднання" Дніпровської міської ради 
в особі директора Пашко Валерії Анатоліївни, яка діє на підставі Статуту, з однієї Сторони, і 
Підрядник: _________________, що є платником податку ПДВ (свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ 
№        ), в особі ___________________________, який діє на підставі ______________, ліцензія  (серія, 
№ ) з другої Сторони (надалі - Сторони),  уклали цей Договір про наступне: 

 
І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
 
1.1. Підрядник зобов’язується своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах Договірної ціни, що 
наведена в розділі ІІІ Договору, виконати роботи Код ДК 021-2015:45453000-7 Капітальний ремонт і 
реставрація (Реконструкція спортивної споруди зі штучним льодом яка розташована за адресою: м. 
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53) (надалі  - Об’єкт) за завданням Замовника та у встановлений 
строк здати виконанні роботи Замовнику, а Замовник зобов’язується надати Підряднику будівельний 
майданчик (фронт робіт), прийняти від Підрядника закінчені роботи (об’єкт капітального ремонту) та 
оплатити їх, у разі виконання умов договору Підрядником; 
1.2. Роботи  виконуються Підрядником згідно проектно-кошторисної документації та тендерної 
документації в межах ціни цього Договору; 
1.3. Обсяги виконуваних робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків; 
1.4. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи в порядку, встановленим чинним 
законодавством України, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам, іншим 
нормативно-правовим актам, умовам тендерної документації та проектно-кошторисній документації на 
Об'єкт; 
1.5. Роботи проводяться з матеріалів Підрядника. 
 
ІІ. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ 
 
2.1. Строки виконання робіт – до ___________________ 
2.2. Місце виконання робіт: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53; 
2.3. Підрядник приступає до виконання робіт за Договором протягом 10 (десяти) календарних днів з дня 
підписання Договору. 
 
ІІІ. ДОГОВІРНА ЦІНА 
 
3.1. Ціна цього Договору становить _______________грн. _____ коп. (____прописом____грн. ______ 
коп.), у тому числі ПДВ ____________ грн. _____ коп. (____прописом____грн. ______ коп.) (Додаток № 
1  до цього Договору); 
3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін; 
3.3. Вартість  капітального ремонту визначається з урахуванням проектно-кошторисної документації, 
тендерної документації та вимог чинного законодавства України; 
3.4. Підрядник не може вимагати уточнення ціни Договору у зв’язку із зростанням цін на ресурси, що 
використовуються для виконання робіт; 
3.5. Згідно статті 23 Бюджетного кодексу України бюджетні зобов`язання та платежі з бюджету 
здійснюються лише за наявністю відповідного бюджетного призначення; 
3.6. У разі затримки фінансування на цілі, вказані у даному договорі, Замовник здійснює розрахунки з 
Підрядником протягом 7 (семи) робочих днів з дня надходження коштів на його рахунок; 
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3.7. Договірна ціна є твердою. 
 
ІV. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРОМ 
 
4.1. Розрахунки проводяться Замовником шляхом перерахування коштів на рахунок Підрядника  в 
національній валюті України – гривнях.  Замовник, за своїм бажанням, може оплатити  аванс у розмірі 
до 30% від загальної ціни Договору, вказаної у п.3.1. протягом 14 (чотирнадцяти ) календарних днів  
після дати підписання Договору та отримання рахунку при умові надходження коштів з джерел 
фінансування на даний Об’єкт; 
4.2. Остаточний розрахунки за виконані роботи Замовник здійснює лише при умові надходження коштів 
з джерел фінансування на підставі актів прийому-передачі виконаних робіт, підписаних 
уповноваженими  представниками Сторін. Акти виконаних робіт готує Підрядник і передає їх для 
підписання Замовнику негайно після завершення капітального ремонту об`єкта. Замовник має право 
затримати кінцеві розрахунки за роботи, які виконані з недоробками та дефектами , які виявлені при 
прийманні об'єкта в експлуатацію, до їх усунення; 
4.3. Замовник перераховує кошти, вказані у п. 3.1. Договору, на рахунок Підрядника не пізніше 7 (семи) 
робочіх днів з моменту підписання сторонами відповідних актів прийому-передачі об`єкту при умові 
надходження коштів з джерел фінансування на даний Об’єкт; 
4.4. У разі руйнування або пошкодження Об'єкта внаслідок непереборної сили до спливу встановленого 
цим Договором строку здачі Об'єкта, а також у разі неможливості завершити капітальний ремонт з 
інших причин, що не залежать від Замовника, Підрядник не має права вимагати від Замовника плату за 
роботу або оплату витрат. 
 
V. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ЗАМОВНИКА 
 
5.1. Замовник зобов’язаний: 
5.1.1. Передати Підряднику на період виконання робіт (і до їх завершення) придатний для виконання 
робіт будівельний майданчик (фронт робіт) за Актом прийому - передачі будівельного майданчика 
згідно  з  Додатком № 2 до цього Договору, який є його невід'ємною частиною; 
5.1.2. Передати Підряднику проектно-кошторисну документацію на виконання робіт за Актом прийому 
- передачі документації згідно з Додатком № 3 до цього Договору, який є його невід'ємною частиною; 
5.1.3. Прийняти в установленому порядку та оплатити виконані роботи при надходженні коштів з 
джерел фінансування; 
5.1.4. Приймати виконані роботи згідно з Актом виконаних робіт, підписаному у встановленому цим 
Договором порядку; 
5.1.5. Сприяти Підряднику в порядку, встановленому цим Договором, у виконанні робіт; 
5.1.6. Негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі; 
5.1.7. Сплатити неустойку, відшкодувати збитки та моральну шкоду в разі невиконання або 
неналежного виконання ним зобов'язань за цим Договором, якщо він не доведе, що порушення 
Договору сталося не з його вини. 
 
5.2. Замовник має право: 
 
5.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Підрядником, повідомивши про 
це його у місячний строк до дати розірвання; 
5.2.2. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, технічний 
нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт; при здійсненні контролю 
проводити обміри, отримувати від Підрядника необхідну інформацію для його проведення; 
5.2.3. В разі виявлення Замовником порушень Підрядником умов цього Договору (в тому числі 
виконання робіт не у відповідності з документацією на виконання робіт, державними будівельними 
нормами, санітарними нормами і правилами, іншими нормативно - правовими актами України) - в 
письмовій формі вимагати їх усунення (в тому числі з призупиненням виконання робіт до усунення 
порушень умов цього Договору або без такого призупинення) або розірвати цей Договір в порядку, 
зазначеному в законодавстві України і цьому Договорі, і вимагати відшкодування збитків; 
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5.2.4. Вимагати проведення додаткових випробувань матеріалів, перевірки якості прихованих робіт, не 
прийнятих Замовником внаслідок несвоєчасного запрошення Підрядником представника Замовника для 
участі в прийманні виконаних робіт. Витрати на проведення таких додаткових випробувань і перевірок 
несе Підрядник; 
5.2.5. Зменшувати обсяг робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування 
видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору; 
5.2.6. Відмовитися від прийняття та оплати виконаних робіт у разі виявлення недоліків, які виключають 
можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, і не 
можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою; 
5.2.7. Вносити зміни у проектну та кошторисну документацію до початку робіт або під час їх виконання 
за умови, що вартість додаткових робіт, викликаних такими змінами, не перевищує 10 відсотків 
договірної ціни і не впливає на характер робіт, визначених у Договорі; 
5.2.8. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником 
порушень. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за 
рахунок відповідного зниження договірної ціни; 
5.2.9. Відмовитися від Договору, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх 
настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим; 
5.2.10. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за 
наявності істотних порушень Підрядником умов Договору. 
 
VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДРЯДНИКА 
 
6.1. Підрядник зобов’язаний: 
 
6.1.1. Мати ліцензію на право виконання тих видів підрядних робіт, які відповідно до законодавства 
України підлягають ліцензуванню. Підрядник гарантує наявність відповідних ліцензій у субпідрядників 
на ті види робіт, які передбачені цим Договором та підлягають ліцензуванню відповідно до 
законодавства України; 
6.1.2. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором; 
6.1.3. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає 
державним стандартам, будівельним нормам іншим нормативно-правовим актам та проектно-
кошторисній документації на Об’єкт. 
6.1.4. До початку виконання робіт перевірити проектно-кошторисну документацію на відповідність 
видів та обсягів робіт діючим будівельним нормам, стандартам та іншим нормативно - правовим актам. 
У разі виявлення такої невідповідності, не приступаючи до виконання робіт, терміново повідомити 
Замовника про виявлені факти. 
6.1.5. Одержати встановлені законодавством дозволи на виконання робіт (в разі необхідності); 
6.1.6. Координувати діяльність субпідрядників на будівельному майданчику; 
6.1.7. Виконувати рішення Замовника про внесення змін і доповнень в документацію на виконання 
робіт і в обсяги робіт, якщо вони представлені не менш ніж за 5 (п’ять) робочих днів до виконання цих 
робіт і прийняті відповідно до закону і цього Договору; 
6.1.8. Забезпечувати охорону місця виконання підрядних робіт, забезпечувати його освітлення, огорожу, 
дотримання санітарних і протипожежних вимог, правил техніки безпеки та охорони праці при 
проведенні робіт, складуванні, зберіганні і використанні матеріалів, техніки і обладнання; 
6.1.9. Здійснювати за свій рахунок матеріально - технічне забезпечення виконання робіт; здійснювати 
замовлення, приймання, розвантаження, постачання, складування, зберігання, подачу до місця 
виконання підрядних робіт необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, 
обладнання; нести ризики їх випадкової втрати і випадкового пошкодження до моменту здачі об'єкта 
робочій комісії Замовника; 
6.1.10. Виконувати роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, концепції пристрою 
об'єктів, державних стандартів, норм та правил; використовувати матеріали, вироби і конструкції, якість 
яких відповідає державним стандартам і технічним умовам, іншим законодавчим актам України, 
умовами цього Договору; надати сертифікати відповідності на ті матеріали, вироби і конструкції, які 
підлягають обов'язковій сертифікації відповідно до чинного законодавства України; 
6.1.11. Забезпечувати Замовнику вільний доступ в будь-який час на будівельний майданчик і 
можливість контролю за ходом здійснення робіт; 
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6.1.12. Забезпечувати повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, передбаченої діючими 
нормативно - правовими актами України, державними стандартами, нормами та правилами. 
6.1.13. Усувати в установлений Замовником термін недоліки виконаних підрядних робіт, виявлені в 
процесі перевірок і випробувань; 
6.1.14. Передати проектно-кошторисну документацію (а також іншу необхідну документацію на 
виконання робіт) Замовнику протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту завершення робіт і передачі 
Об'єкта робочій комісії Замовника або з моменту дострокового розірвання цього Договору. Передача 
або інше розголошення третім особам інформації, що міститься в документації на виконання робіт і в 
концепції пристрою об'єктів, без попередньої письмової згоди Замовника забороняється; 
6.1.15. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту завершення робіт і передачі Об'єкта робочій комісії 
Замовника вивезти з будівельного майданчика техніку, невикористані матеріали, відходи, знести 
тимчасові споруди.  
6.1.66. Підрядник зобов'язаний до початку робіт надати Замовнику довідку про відповідальних 
працівників Підрядника (виконробах) на Об'єкті (з додатком копій наказів про призначення цих 
працівників, підписами цих працівників і копій дипломів цих працівників). 
6.1.17. Вжити заходів до недопущення передачі без згоди Замовника проектно-кошторисної 
документації (примірників, копій) третім особам; 
6.1.18. Інформувати в установленому порядку Замовника про обставини, що перешкоджають 
виконанню умов Договору, а також про заходи, необхідні для їх усунення; 
6.1.19. Сплатити неустойку, відшкодувати збитки та моральну шкоду в разі невиконання або 
неналежного виконання ним зобов'язань за цим Договором, якщо він не доведе, що порушення 
Договору сталося не з його вини. 
 
6.2. Підрядник має право: 
 
6.2.1.Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи; 
6.2.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника; 
6.2.3. Залучати за згодою Замовника до виконання Договору третіх осіб (субпідрядників); 
6.2.4. На відшкодування завданих йому збитків відповідно до законодавства та Договору. 
 
 
VII. РИЗИКИ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ 
ОБ'ЄКТА КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ТА ЇХ СТРАХУВАННЯ 
 
7.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження Об'єкта несе Підрядник, крім випадків, коли це 
сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника. 
7.2. У разі випадкового пошкодження Об'єкта до передачі його Замовнику Підрядник зобов'язаний 
протягом 5 (п’яти) календарних днів повідомити про це Замовника та негайно власними силами усунути 
пошкодження. З цією метою Підрядник подає Замовнику для погодження план заходів щодо усунення 
наслідків випадкового пошкодження Об'єкта. За погодженням із Замовником Підрядник може залучати 
до усунення пошкодження Об'єкта третіх осіб. 
7.3. Страхування ризику знищення або пошкодження Об'єкта не передбачається умовами даного 
Договору. 
7.4. Підрядник відповідає за охорону будівельного майданчика, його освітлення та огородження, 
забезпечує в період виконання робіт необхідні протипожежні заходи, умови режиму на Об’єкті та 
додержання вимог щодо техніки безпеки та охорони навколишнього природного середовища, складання 
будівельних матеріалів та розміщення техніки. Зазначені заходи здійснюються Підрядником власними 
силами та за власний рахунок. 
 
VIII. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 
8.1. Постачання, складування та зберігання матеріалів, конструкцій, виробів здійснюється силами 
Підрядника. 
 
IX. ЗАЛУЧЕННЯ СУБПІДРЯДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
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9.1. Підрядник має право за згодою Замовника залучати для виконання робіт субпідрядні організації. 
Укладання субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин між Замовником і 
субпідрядниками. Підрядник відповідає за результати роботи субпідрядників і виступає перед 
Замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками - як замовник. 
9.2. Підрядник несе відповідальність перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання 
Замовником своїх зобов'язань за Договором, а перед Замовником – за невиконання зобов'язань 
субпідрядниками. Підрядник координує виконання робіт субпідрядниками, створює умови та здійснює 
контроль за виконанням ними договірних зобов'язань; 
 
Х. ВЕДЕННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 
 
10.1. Підрядник забезпечує  своєчасне і в повному обсязі ведення виконавчої документації, 
передбаченої будівельними нормами і правилами та іншими нормативно-правовими актами, визначає 
осіб, відповідальних за її ведення; 
10.2. Підрядник здійснює ведення журналу виконання робіт в повному обсязі. 
 
ХІ. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ РОБІТ І МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 
 
11.1. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати 
державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативно-правовим актам і нормативним 
документам у галузі будівництва, проектно-кошторисній документації та Договору; 
11.2. У разі виявлення невідповідності виконаних  робіт встановленим вимогам Замовник приймає 
рішення про усунення Підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання робіт; 
11.3. У разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам Підрядник 
зобов'язаний негайно провести заміну цих ресурсів. Роботи, виконані з використанням матеріальних 
ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються; 
11.4. Авторський нагляд під час капітального ремонту об'єкту здійснюється в порядку, встановленому 
законодавством. 
 
ХІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ 
 
12.1. Підрядник здійснює тимчасові під'єднання комунікацій на період виконання робіт на будівельному 
майданчику та новозбудованих комунікацій в точках підключення; 
12.2. Підрядник здійснює індивідуальне випробування змонтованого ним обладнання та бере участь в 
його комплексному випробовуванні; 
12.3. У разі, якщо Замовником будуть виявлені неякісно виконані роботи, Підрядник своїми силами і за 
свій рахунок зобов'язаний в погоджений із Замовником термін переробити ці роботи для забезпечення 
їх належної якості. При невиконанні Підрядником цього обов'язку Замовник має право для виправлення 
неякісно виконаних робіт залучити третю особу з оплатою витрат за рахунок Підрядника; 
12.4. Підрядник веде журнал виконання робіт, в якому відображується весь хід виконання робіт, а також 
всі факти і обставини, пов'язані з виконанням планових робіт і мають значення у взаєминах Сторін. У 
разі необхідності Замовник перевіряє і своїм підписом підтверджує записи в цьому журналі. Якщо 
Замовник не задоволений ходом і якістю робіт або записами Підрядника, Замовник викладає свою 
думку в цьому журналі. Підрядник зобов'язаний в 10 - денний термін вжити заходів до усунення 
недоліків, зазначених Замовником. 
 
ХІІІ. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ (ОБ’ЄКТА КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ) 
 
13.1. Після одержання повідомлення Підрядника про готовність до передачі закінчених робіт (об’єкта 
капітального ремонту) Замовник зобов’язаний негайно розпочати їх приймання; 
13.2. У разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених робіт недоліків, допущених з вини 
Підрядника, він у визначений Замовником строк зобов’язаний усунути їх і повторно повідомити 
Замовника про готовність до передачі закінчених робіт; 
13.3. Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунуті Підрядником або третьою особою, Замовник має 
право відмовитись від прийняття таких робіт (об’єкта капітального ремонту) або вимагати відповідного 
зниження договірної ціни чи компенсації збитків; 
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13.4. Підписання актів приймання-передачі є підставою для проведення розрахунків між Сторонами; 
 
XIV. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ 
(ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА) ТА ПОРЯДОК 
УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ) 
 
14.1. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, 
визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку. 
Гарантійний строк експлуатації Об'єкта становить _____ років від дня його прийняття Замовником. 
14.2. Початком гарантійного строку вважається день підписання акта про приймання-передачу 
закінчених робіт (об’єкта капітального ремонту). Гарантійний строк продовжується на час, протягом 
якого Об'єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе Підрядник. 
14.3. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що 
вони сталися внаслідок: природного зносу Об'єкта або його частини; неправильної його експлуатації 
або неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим Замовником або залученими 
ним іншими особами; неналежного ремонту Об'єкта,  який здійснено самим Замовником або 
залученими ним третіми особами, інших незалежних від Підрядника обставин; 
 
XV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
 
15.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть 
відповідальність, передбачену законодавством та цим Договором. 
15.2. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій Сторона, права або 
законні інтереси якої порушено, з метою вирішення спору звертається до порушника з письмовою 
претензією, якщо інше не встановлено законом. Претензія розглядається в місячний строк з дня її 
одержання, якщо інший строк не встановлено законодавчими актами. У разі коли Сторона, що 
порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, протягом місяця не дасть відповіді на 
претензію або відмовиться повністю або частково її задовольнити, Сторона, права або законні інтереси 
якої порушено, має право звернутися з відповідним позовом до суду. 
15.3. Оскільки роботи виконуються із залученням бюджетних коштів, відповідальність Сторін за 
порушення зобов'язань за цим Договором та порядок урегулювання спорів визначаються з дотриманням 
вимог актів законодавства, що регулюють ці питання. 
15.4. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань при виконанні робіт Підрядник 
сплачує Замовнику штрафні санкції: за порушення строків виконання зобов’язання стягується пеня у 
розмірі 0,1 % вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а 
за прострочення  понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості.  
15.5. Замовник не несе відповідальності за ненадходження коштів з джерел фінансування; 
15.6. Підрядник несе відповідальність за порушення правил охорони праці і пожежної безпеки згідно 
чинного законодавства. 
 
XVI.ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 
 
16.1. 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); 
16.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дій обставин 
непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 15-ти днів з моменту їх  виникнення повідомити 
про це іншу Сторону у письмовій формі; 
16.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, що 
видаються уповноваженими органами державної влади та засвідчують факт настання відповідних 
обставин непереборної сили; 
16.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 днів, кожна із 
Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Підрядник 
повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору. 
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XVII.ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
 
17.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом 
взаємних переговорів та консультацій; 
17.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку. 
 
XVIII. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 
 
18.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до ____________________ року, а у 
випадку невиконання Сторонами зобов’язань, передбачених Договором – діє до повного виконання 
Сторонами своїх зобов’язань; 
18.2. Цей Договір укладається і підписується у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, 
два з яких зберігаються у Замовника та один - в Підрядника. 
 
XIX. ІНШІ УМОВИ 
 
19.1. Внесення змін у Договір допускається тільки за згодою Сторін, якщо інше не встановлено 
законом. У разі відсутності такої згоди заінтересована Сторона має право звернутися до суду. Внесення 
змін у Договір оформлюється додатковою угодою. Укладені між Сторонами додаткові угоди до 
Договору є його невід’ємними частинами; 
19.2. Сторона Договору, яка вважає за необхідне внести зміни у Договір повинна надіслати відповідну 
пропозицію другій Стороні. Сторона Договору, яка одержала пропозицію про внесення змін у Договір 
або розірвання його, у десятиденний строк повідомляє другу Сторону про своє рішення. 
19.3. У разі коли Сторони не досягли згоди щодо внесення змін у Договір чи у разі неодержання 
відповіді в установлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована Сторона може 
звернутись до суду. 
19.4. При вирішенні інших питань, не обумовлених Договором, Сторони керуються чинним 
законодавством України. 
19.5. Жодна Сторона не має права передавати іншим свої права і обов’язки за Договором без письмової 
згоди іншої Сторони. 
19.6. Всі зміни та доповнення до Договору дійсні лише за умови, що вони виконані в письмовій формі 
та підписані обома Сторонами. 
19.7. Після підписання Договору усі попередні переговори, угоди та протоколи про наміри між 
Сторонами із питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу; 
19.8. Сторони зобов’язані за взаємною згодою розірвати даний Договір при настанні таких обставин: 
 - виявлення недоцільності або неможливості інвестування коштів у Об’єкт; 
19.9. Вся інформація, пов'язана з цим Договором (у тому числі отримана в процесі його виконання), є 
конфіденційною. Підрядник зобов'язаний не розголошувати третім особам будь - яку інформацію і не 
надавати третім особам будь - які документи, пов'язані з укладанням, зміною, виконанням цього 
Договору, без попередньої письмової згоди Замовника. 
19.10. Замовник має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних підставах 
відповідно до Податкового кодексу України. 
19.11. Підрядник ____________ (вказується, має чи не має) статус платника податку на прибуток 
підприємств на загальних підставах відповідно до Податкового кодексу України. 
 
XX. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ 
 
20.1.Додатками до цього Договору є: 
Додаток № 1 - договірна ціна; 
Додаток № 2 - акт прийому-передачі фронту робіт (будівельного майданчика); 
Додаток № 3 - акт прийому-передачі документації. 
 
XXI.МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
 
                   "ЗАМОВНИК"                                   "ПІДРЯДНИК 
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* Проект 
договору 
не є 
остаточни
ми і 
вичерпним
и, і може 
бути 
доповнений 
і 
скоригован
ий 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 закупівель за публічні кошти. Учасник повинен надати у складі 
пропозиції заповнений своїми реквізитами та підписаний зі своєї сторони проект договору. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комунальне підприємство "Молодіжне 
творче об'єднання" Дніпровської міської 
ради" 

 

49000, місто Дніпро, 
вул. Набережна заводська, 53 
р/р __________________ 
в  ________________ 
МФО ____________ 
код ЄДРПОУ 30268758 
ІПН 302687504627 
Директор  
 
_______________   ____________ 
м.п. 
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Додаток 6 
 
Форма Довідки 
Увага! Учасники повинні  
дотримуватись встановленої форми 
 
 

Відомості про учасника 
 
1. Повна та скорочена назва Учасника:__________ ________________________________ 
2. Форма власності та юридичний статус Учасника (для юридичної особи): 

_______________________________________________________________________ 
3. Юридична адреса: ________________________________________________________ 
4. Поштова адреса/телефон, телефакс, e-mail: __________________________________ 
5. Обслуговуючий банк (найменування банку, через який фінансується Учасник, розрахунковий 

рахунок Учасника): ___________________________________________ 
6. Спеціалізація (основна) : _____________________________________________________________ 
7. П.І.П., посада особи, яку уповноважено представляти інтереси Учасника (в подальшому Переможця) 

під час проведення процедури закупівлі та уповноважено підписувати тендерну пропозицію 
____________________________________________ 

8. Інші відомості:_____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

_______________________________             _______ ______________ 
(посада керівника або уповноваженої ним особи)         (підпис) (прізвище та ініціали) 
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Додаток 7 
 

 
 Згода на використання персональних даних  

 
Я ____________________________________________________________  

(П.І.Б. учасника-ФОП, посадової особи учасника – юридичної особи)  
  паспорт  серія______  №  _________,   
виданий _________________________________________________________________ шляхом 
підписання цього тексту відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на 
обробку, використання, поширення та доступу до моїх персональних даних з метою забезпечення участі 
у процедурах закупівлі, цивільно-правових та господарських відносинах, пов’язаних з процедурами 
закупівлі.  

Наведена вище інформація про персональні дані також може надаватись третім особам з 
підстав, пов’язаних з процедурами закупівлі та на інших законних підставах відповідно до чинного 
законодавства України.  
 

Уповноважена особа Учасника      _____________   (________________)  
                                                                                                  (підпис)                    (П.І.Б.)  

 
 
Дата   ____________  
 
 
 
 
Даний заповнений додаток № 7 обов’язково подається Учасником у складі тендерної 
пропозиції на фірмовому бланку з власноручним підписом уповноваженої посадової особи 
учасника процедури закупівлі 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


