
м. КиiЪ

договIр }Ё Фх_16_01
про закупiвлю пос.iryг за державнi кошти

к25> листопада 2016 року

та правил для гри в хокей;
майданчика для проведення матчу (для

Громадська органiзацiя <<Киiвська MicbKa федерацiя хокею)>, в особi Президента
КМФХ Вiнницького Вячеслава Робертовича, що дiе на пiдставi Статуту зареестровtшого
КиiЪським мiським управлiнням юстицii 07.|2.2Q06 року, реестрацiйний номер 0263-2006 Г.О.
(даrri - Заrчrовник), з однiеi сторони, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДIОВЦАЛЬНIСТЮ (АТЕК-СПОРТ>о в особi .Щиректора Маковецького Вiталiя
Олексiйовича, що дiе на пiдставi Статугу, надшli - кВиконавець)), з другоi стороЕи, якi разом
iменуються Сторони, а кожIIа окремо - Сторона, попередньо ознайомленi з вимогами чинного,
законодавства щодо недiйсностi правочинiв, перебуваючи при здоровому розумi, яснiй пам'яТi,

розуплiючи значення cBoik дiй та правовi наслiдки укJIаденого договору, уклЕrли цей ,Щоговiр
(нада-пi - Щоговiр) про наступне:

1. Предмет договору
1.1. Виконавець зобов'язуеться у листопадi-груднi 2016 року надати Заrчrовнику поспУги,

зазначенi в п.п.1 .2.-1.6. даного,.Щоговору, а Заrrцовник - прийняти i оплатити TaKi rrослуги.
1.2. Найменування (номенклатура,асортимент) послуг: 93.11.1. Послуги, пов'язанi З

впкористанням спортивпих споруд (оренда льодового поля та прилеглих примiщень) КОД

згiдно ДКПП 01б-2010.
1.3. Кiлькiсть послуг, що надаеться:45 (Сорокп'ять) годин, а саме:

-25.11.2016 року * 4,5 години (Чотири години 30 хвилин);
-26.11.2016 року - 9 годин (.Щев'ять годин);
- 27 .I1.2016 року - 9 годин (.Щев'ять годин);
- 10.12.2016 року - 9 годин (,Щев'ять годин);
- ||.|2.20tб року - 4,5 години (Чотири години 30 хвилин);
- 17.12.20116 року * 4,5 години ýотири години 30 хвилин);
- |8.Т2.20lб року - 4,5 години (Чотири години З0 хвилин).

1.4. Послуги надаються дJuI проведення Вiдкритого Чемпiонату м. Киева З хОКеЮ З

шайбою, юнаки 2006 року народження.
1.5. Мiсце надання послуг - MicTo КиТв.

1.6. Технiчнi та якiснi вимоги до предмета договору:
Льодове поле:

- площальодового поля - 56х26м квадратних;
- яа_явнiсть бортiв;
- на_шнiсть вiдбiйноi планки та захисних eKpaHiB;

- Jьодове поле повинно мати чiтку розмiтку для гри в хокей;
- Jьодове покриття, яке вiдповiдае нормам та правилам для гри в хокей;
- на.шнiсть BopiT з двох cTopiH льодового поJuI;

- ша.шнiсть табло;
- освiтлення згiдно чинIIого законодавства, норм
- наявнiсть вiдповiдних мiсць облаштування

суддiвськоТ бригади, осiб, тощо);
Роздягальня для гравцiв:

KiMHaTa достатньоТ площi для розмiщення офiцiйних представникiв команди i гравцiв, Тх

спорядження, устаткована лавками, туалетом i душем iз гарячою водою.

Роздягальня для сулдiв:
KiMHaTa достатньоТ площi для розмiщення головного суддi та суллiвськоi бригади, ix

ювальноiмашини.
послуг можуть бути зменшенi за-пежно вiд реального фiнансування
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2. Якiсть ToBapiB, робiт чи послуг
2.1. Виконавець повинен надатиЗамовникупослуги,якiстьякихвiдповiдас умовам

пере:баченим даним Щоговором, державним стандартам, що € чинними на територiТ Украiни
.r-tя вi:повiдноi категорiТ послуг, та чинним законодавством УкраТни.

3. Щiна договору
3.1. L{iHa цього.Щоговору становить 98500100 грн. (ЩевОяносто BiciM тисяч пОятсот

грПвеЕь 00 копiЙок), без ПДВ (цiна ,Щоговору визначаеться з урахуванням Податкового
кодексу УкраtЪи). Виконавець е платником единого податку третьоТ групи за ставкою 5Оlо.

3.2. Щiна цього,Щоговору може бути зменшена за взаемною згодою CTopiH.
3.3. BapTicTb однiеi години оренди льодового поля та прилеглих примiщень становить -

2 188,89 грн. (!Bi тисячi сто вiсiмдесят BiciM гривень 89 копiйок), без ПДВ.

4. Порядок здiйснення оплати
4.1. Розрахунки проводяться шляхом: поеталlноi оплати Замовником наданих послуг.

Оплата за послуги, пов'язанi з використанням спортивних споруд (оренда льодового поJuI та
прЕлеглих примiщень)здiйснюеться Замовником на пiдставi акту наданих послуг, якi Сторони
скJIадають та пiдписують в останнiЙ день надання посJrуг календарного мiсяця в якому TaKi
посJIуги були наданi або в останнiй день надання таких послуг, якщо такий остшtнiй день
Еадfi{ня послуг припадае на iнший день мiсяця, я в якому надавалась послуга.

4.2. Що рахунку на оплату послуг додаеться акт наданих послуг, якi скрiпленi пiдписаlrли

уповноважених представникiв CTopiH та печатками CTopiH.
4.З. Замовник зобов'язаний сплатити за наданi послуги протягом чотирнадцяти

банкiвських днiв з моменту надання Виконавцем рахунку на оплату послуг та акту наданих
послут, складеного та пiдписаного у строки визначенi п. 4.1.даrrого ,Щоговору, за умови
наявностi фактичного фiнансування Замовника за рахунок коштiв мiського бюджету.

5. Надання послуг
5.1. Строк(термiн)надання послуг:листопад - грудень 201б року.
5.2. Мiсце надання послуг: 0З062, м. КиiЪ, вул. Чистякiвська, буд. 20, Спортивний

комплекс (АТЕк>.

б. Права та обов'язки cTopiH
б. 1. Замовник зобов'язаний:
6.1.1. Своечасно та в lrовному обсязi сплачувати за наданi послуги.
6,|.2. Приймати наданi послугизгiдно з актом наданих послуг.
6.i.З. Проводити iгри згiдно розкладу, визначеному Сторонами в [одатку JФ 1 до цього

lоговору.
6.\.4. Суворо дотримуватись Правил пожежноТ безпеки, технiки безпеки, вимог охорони

праui на льодовому полi та прилеглих примirценнях.
6.1.5. У випадку нанесення шкоди льодовому полю та прилеглим примiщенням

внас-пiдок лiй прачiвникiв таlабо учасникiв змагань Замовника, на вимогу Виконавця скласти
-{кт та } с,чнути HaHeceHi ушкодження та вiдшкодувати нанесену шкоду протягом 5 (п'яти)
каlен.]арних.tнiв за власний рахунок, якIцо обставини не вимагають негайного iT усунення.

6.1.6. Забезпечити належне збереження, експлуатацiю i caHiTapHe утримання примiщень,
цо вIIкорIiстов\,ються.

б.1.7. Дотриl{},ватись правил користування iнженерно-технiчними комунiкацiями, що
зн&\саJ,lIться r приltiшеннях, tцо використовуються Замовником по даному ,Щоговору. Замовник
3.11i.-l3'g33цlIl"l негайно повiдомляти Виконавця про буль-якi перешкоди та пошкодження
iн,*сенерно-технiчних комунiкацiй у примiщеннях.

6.1,8. Забезпечити безперешкодний доступ у використовуванi примirцення представникlв
1рки Ix використання у 0удь-якии час.
мае право:

розiрвати цей .Щоговiр уразiневиконання зобов'язань Виконавцем,

у строкза три робочих дш до запланованоi дати розiрвttння,Щоговору;

L\ъ Lt_



6.2.2. Контролювати надання послугу строки, BcTtlHoBлeHi цим,Щоговором ;

6.2.З. Зменшувати обсяг надання послугта загальну BapTicTb цього ,Щоговору за-tlежно вiд
р€аIьного фiнансування видаткiв. У такому разi Сторони вносять вiдповiднi змiни до цього
,Щоговору;

6.2.4. Повернути рахунок Виконавцюбез здiйснення оплати в разi ненzшежного
оформлення документiв, зазначених у пунктi 4.2 роздiлу 4 цього,Щоговору (вiдсутнiсть печатки,
пi.щlисiв тощо).

6.3. Виконавець зобов'язаний:
б.3. 1 . Забезпечити надання послугу строки, встЕlновленi цим .Щоговором;
6.З.2. Забезпечитинадання послуг, якiстьякихвiдповiдае умовам, установленим п. 1.6. та

роздiлом 2 цього Щоговору.
6.З.З. Здiйснювати контроль за використанням примiщень, обладнання, iнвентарю,

додержанням прчвил пожежноi безпеки, caHiTapHoT гiгiени, екобезпеки, правил безпеки пiд час
проведення спортивноi роботи, а також, за знаходженням у Bcix примiщеннях вiдвiдувачiв та
проведення TypHipiB, чемпiонатiв.

6.З.4. Не допустити кiлькiсного погiршення умов предмету договору, визначеного п.1.3.

даЕого ,Щоговору, за виключенням випадкiв змеЕшення обсягiв закупiвлi та суми ,Щоговору в
зЕшежностi вiд реа_шьного фiнансування видаткiв Замовника.

6.3.5. Не допустити якiсного погiршення умов предмету договору, визначеного роздiлом
I та2 дil{ого.Щоговору.

6.З.6. Пiд час проведення iгор/змагань забезпечити функцiонування пункту першоi
медичноi допомоги.

6.4. Виконавець мае право:
6.4.|. Своечасно та в повномуобсязi отримувати платуза наданi послуги.
6.4.2. На достроковенадаЕня послуг за письмовим rrогодженнllм За;vовника.
6.4.З. У разi невиконання зобов'язань Замовником Виконавець мае право достроково

розiрвати цей ,.Щоговiр, повiдомивши про це Замовника у строк за три робо.ш.Iх дня до
заплzlнованоi дати розiрвання,Щоговору.

6.5. Сторони мають право вносити змiни до Розкладу, який е Додатком Jtlb1 до даного
Щоговору, шJuIхом пiдписання,Щодатковоi угоди до даного,Щоговору, Еrле при yMoBi дотримання
п.1.3., п.3.1 та п.3.3. даЕого.Щоговору.

7. Вiдповiдальнiсть cTopiH
7.1. У разi невиконtшня або нена-пежного виконання своiх зобов'язалrь за,Щоговором

Сторони несугь вiдповiдальнiсть, передбачену законапdи та цим .Щоговором.
7.2.У разi невиконання або несвосчасного виконання зобов'язань при закупiвлi послуг за

бюджетнi кошти Виконавець сплачуе Замовнику штрафнi санкцii (неустойка, штраф, пеня) у
розмiрi подвiйноi облiковоi ставки Нацiонального банку Украiни вiд цiни договору за кожен
день простроченЕя виконання зобов'язань по даному,Щоговору.

7.3. При HMBHocTi фактичного фiнансуваннJI за рахунок коштiв мiського бюджету, в

разiпорушення cTpokiB сплати за наданi посJц/ги, визначених умовами Щоговору бiльш нiж на
десять робочих днi, Замовник сплачус Виконавцю штрафнi санкцii (неустойка, штраф, пеня) у
розмiрi подвiйноi облiковоi ставки Нацiонального банку Украiни вiд суми заборгованостi за
кожен день простроченнrI виконання зобов' язань по дtlному .Щоговору.

7.4.Вlлдп порушень та санкцii за них, установленi ,,Щоговором:
- за порушення умов зобов'язання щодо якостi (комплектностi) послуг стягуеться штраф

у розмiрi дЕадцти вiдсоткiв BapTocTi неякiсних (некомплектних) посJIуг;
- за rrорушеншI cTpoKiB виконання зобов'язання стягуеться штраф у розмiрi п'яти

:ffiЁ орушених зобов'язань.

ни звlльняються
t\.I Договором у

Обставини непереборноi сили
вiд вiдповiдальностi за невиконання абоненЕrпежне виконанЕя

разi виникнення обставин непереборноi сили, якi не iснували

8.
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пiл час укJIадання,Щоговорута виниклипозаволею CTopiH (аварiя, катастрофа, стихiйне лихо,
епiдемiя, епiзоотiя, вiйна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язЕlння за цим ,Щоговором унаслiдок дii
обgгавин непереборноi сили, повиIIЕа не пiзнiше нiж протягом двох днiв змоментуiхвиникнення
повiдомити про це iнпry Сторону у письмовiй формi.

8.3. .Щоказом виникнення обставин непереборноТ сили та строку i'x дii е вiдповiднi
докуi!{енти, якi видаються Торгово-промисловою паJIатою УкраiЪи.

8.4. У разi колистрок дii обставин непереборноi сили продовжуеться бiльше нiж п'ять
днiв, кожна iз CTopiH в установленому порядку мае право розiрвати цей .Щоговiр. У разi
попередньоТ оплати Виконавець повертас Замовнику кошти протягом трьох днiв з дня
розiрвання цього .Щоговору.

9. Вирiшення спорiв
9.1. У випадку виникнення спорiв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати

iх шляхом взаемних переговорiв та консультацiй.
9.2.У разi недосягЕення Сторонами згоди спори фозбiжностi) вирiшуються у судовому

порядку згiдно чинного законодавства УкраiЪи.

10. Строк дiiдоговору
10.1. Цей ,Щоговiр набирае чинностi з <<25>> листопада 2016 року i дiе до

к3l>грулня2016року €tле в жодному випадку не припиняеться до повного виконЕlння
Сторона"пли своiх зобов'язань rrо даному,Щоговору в частинi розрахункiв.

10.2. Щей ,Щоговiр укладасться i пiдписусться у двох примiрникж, що мЕlють одIакову
юридичну силу.

10.3. .Щiя даного .Щоговору може бути продовжена за згодою CTopiH на строк, достатнiй
дJuI проведення процедури закупiвлi на початку наступного року, в обсязi, що не перевищуе 20
вiдсоткiв суми, визначеноТ в даному ,Щоговорi, якщо видатки на цю мету затверджено в

установленому порядку.

11. Iншi умови
l 1.1. У разi настання наступних обставин Сторони зобов'язуються внести змiни до умов

даного Щоговору та укласти вiдповiдну flодаткову угоду:
1) зменшення обсягiв закупiвлi, зокрема з урахуванням фактичного обсяry видаткiв

Залловника;
2) змiни цiни за одиницю товару не бiльш як на 10 вiдсоткiв у разi коливання цiни такого

товару на ринку за умови, що зазначена змiна не призведе до збiльшення с)rми, визначеноi в

договорi;
3) покращення якостi предмета закупiвлi за умови, що таке покращення не призведе до

збiльшення суми, визначеноi у логоворi;
4) продовження строку дiТ договору та викоЕання зобов'язань щодо передання товару,

виконаннrI робiт, надання послуг у разi виникнення документально пiдтверджених об'ективних
обставин, що спричинили таке продовження, у тому числi непереборноi сили, затримки

фiнансрання витрат зЕtмовника за умови, що TaKi змiни Ее призведуть до збiльшення суми,
визначеноТ у договорi;

5) узгодженоi змiни цiни в бiк зменшення (без змiни кiлькостi (обсяry) та якостi ToBapiB,

робiт i послуг);
6) змiни цiни у зв'язку iз змiною ставок податкiв i зборiв пропорцiйно до змiн таких

cTzlBoK:

6f.tffi,,е,цJи встановленого згiдно iз законодавством орг.шами державноi статистики iндексу

ffi*ifiфiqфЬзмiни курсу iноземноi в€lJIюти, змiни бiржових котирувань або показникiв Platts,

регульованих цiн (тарифiв) i нормативiв, якi застосовуються в договорi про закупiвлю, У РаЗl

умов у зв'язку iз застосуванням п.10.3 даного,Щоговору.
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змiн. Що письмового повiдомлення Стороною про змiни свотх реквiзитiв, iнша Сторона виконуе
уI!{ови,Щоговору, керуючись реквiзиташrи, вказаними в cTaTTi 13 цього,Щоговору.

12. Додатки до договору
Невiд'емною частиною цього .Щоговору е ,Щодаток J\Ъl кРозклад iгор Вiдкритого

Чемпiонату м. Киева з хокею з шайбою, юнzки 2006р.н. КМФХ на листопад - грудень 201б
року).

13. Мiсцезнаходження та банкiвськi реквiзити cTopiH
Виконавець:

ТоВ (АТЕк-споРТ>
Адреса: 03 062,м.КиiЪ,вул.Чистякiвська, буд.20
оф.9
€дрпоу 40401940
п/р 2600405б20б891
у IIАТКБ "Приват Банк'О
}IФо 380269
П.-татника сдин 06.04.2016 року
за NЪ1

Тел.

Ди

вецький

Замовник:
ГО <Киiвська MicbKa федерацiя хокею>>
Юридична адреса: м. КиТв, вул. Мельникова, 46
Фактична адреса: 04070, м. Киiв,
вул. Г.Сковороди, 1-В
п/р 35433001048280
в ГУЩКСУ у м. Киевi, код банку 820019
Iдентифiкацiйний ко д З 47 9 5З 5 5

Неприбуткова органiзацiя
Тел. (044) 425-5З кс (044) 425-З0-8З

1iкраiЁ

Президен1

tицькии
Ёу
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Додаток JlЪ 1

ло,Щоговору ЛЪ ФХ-lб-01 про закупiвлю
послуг за державнi кошти вiд 25.11.201б року

ТоВ кА

.]lr

ковецькии
|.201б року

-*t. ý розклАд
iгор Вiлкритого Чемпiонату м. Киева з хокею з шайбою, юнаки 200б р.н. КМФХ

на листопад - грудень 201б року

На перiод з 25 листопада20Тб року до 18 грулня 2016 року iгри Вiдкритого Чемпiонату
м. Киева з хокею з шайбою, юнаки 2006 р.н. проводяться за наступним розкJIадом:

(ЗАТВЕР

листо 2016 року
,а Час проведецня гри Тривалiсть

25.||.2016 (пт.) Iгри повиннi починатися не ранiше
14.00 та остання гра повинна
починатися не пiзнiше 19.00

1 год. З0 хв.
1 год. З0 хв.
1 год. З0 хв.

Bcbozo 25.11.20I 4 zodaHa 30 хвuлuн
26.11.2016(сб.)

Iгри повиннi починатися не ранiше
08.00 та остання гра повинна
починатися не пiзнiше 19.00

1 год. З0 хв.
1 год. З0 хв.
1 год. З0 хв.
1 год. З0 хв.
1 год.30 хв.
1 год. З0 хв.

Всьоzо 26.11.201 9 eodaH 00 хвuлuн
27.1 1.206 (нд.)

Iгри повиннi починатися не ранiше
08.00 та остання гра повинна
починатися не пiзнiше 19.00

1 год. З0 хв.
1 год. З0 хв.
1 год. 30 хв.
1 год.30 хв.
1 год. З0 хв.
1 год. З0 хв.

Bcbozo 27.11.201 9 zоduн 00 хвшпан
ВСЬОГО ЗА ЛИСТО 2016 року 22 годпп 30 хвилин

гру 201б року
та Час проведення гри тривалiсть

l012.20lб(сб.)

Iгри повиннi починатися не ранiше
08.00 та остання гра повинна
починатися не пiзнiше 19.00

1 год.30 хв.
1 год.30 хв.
l год.30 хв.
l год.30 хв.
1 год. 30 хв.
1 год.30 хв,

Bcbozo 10.12.201 9 zoiuH 00 хвtlцuн
l1.12.2016 (нд.)

a-.

Iгри повиннi починатися не ранiше
08.00 та остання гра повинна
починатися не пiзнiше 19.00

1 год. 30 хв.
1 год.30 хв.
1 год. З0 хв.

Bcbozo 1].12.201 4 zodaHa 30 xBlb,luH
_::i_)-6 (сб. Iгри повиннi починатися не ранiше 1 год.30 хв.

6



08.00 та остання гра повинна
починатися не пiзнiше l9.00

Bcbozo 17.12.201
18.12.20lб (нд.) гри повиннi починатися не ранiше

08.00 та ocTaHHrI гра повинна
починатися не пiзнiше l9.00

Чемпiонаry м. Киева з хокею з шайбою, юнаки 200б
по 18 грудня 201б року 45 год. 00 хв. (Сорок п'ять годин

00 хвилин).

+

всього


