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I. Загальні положення 
1 2 

1.Терміни, які вживаються 
в тендерній документації 

тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону про 
публічні закупівлі (далі -Закон). Терміни які використовуються  в 
цій документації, вживаються в значеннях, визначених Законом. 

2.Інформація про замовника 
торгів 

 

2.1  повне найменування Дитячо-юнацька спортивна школа  з хокею з шайбою «Сокіл-Київ»  
( далі  ДЮСШ  ХШ«Сокіл-Київ».) 
 
 

2.2  місцезнаходження 
м. Київ, вул. Мельникова 46, 04119 

2.3 посадова особа 
замовника, уповноважена 
здійснювати зв'язок з 
учасниками 

Чибірев Віктор Васильович директор/Голова тендерного 
комітету 

  м. Київ, вул. Мельникова 46, 04119  
Тел. (067) 2434388; bfsokol@ukr.net 

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

 

4.1  назва предмета 
закупівлі 

Код згідно ДКП 016-2010: 93.11.10-00.00 Послуги, пов’язані з 
використанням  спортивних споруд    (за кодом CPV за ДК 021:2015 
код 92600000-7 Послуги у сфері спорту: послуги льодового поля та 
прилеглих приміщень.) 

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

Подання пропозицій конкурсних торгів по окремим частинам 
(лотам) предмета закупівлі не передбачається. Пропозиції 
конкурсних торгів щодо предмету закупівлі подаються в цілому. 

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

м. Київ  

4.4 строк поставки товарів 
(надання послуг, виконання 
робіт) 

вересень-листопад  2017 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; 
Учасник визначає ціни на послуги, які він пропонує надавати за 
Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або 
мають бути сплачені. 



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

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

 ІІ Порядок унесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації 
1.  Процедура надання 
роз’яснень щодо тендерної 
документації 

фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за десять днів до 
закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися через 
електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями 
щодо тендерної документації. Усі звернення за роз’ясненнями 
автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель 
без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник 
повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення 
надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його на веб-
порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону; 
у разі несвоєчасного надання або ненадання замовником роз’яснень 
щодо змісту тендерної документації строк подання тендерних 
пропозицій автоматично продовжується електронною системою не 
менше як на сім днів 

2.  Унесення змін до 
тендерної документації 

замовник має право з власної ініціативи чи за результатами 
звернень або на підставі рішення органу оскарження внести зміни 
до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної 
документації строк для подання тендерних пропозицій 
продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб 
з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення 
строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше ніж 
сім днів; 
зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, 
розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель 
у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до 
початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із 
змінами до тендерної документації в окремому документі 
оприлюднює перелік змін, що вносяться. Положення тендерної 
документації, до яких уносяться зміни, відображаються у вигляді 
закреслених даних та повинні бути доступними для перегляду 
після внесення змін до тендерної документації; 
зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до 
статті 10 Закону 

 ІІІ 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 завантаження файлів  з: 

інформацією та документами, що підтверджують відповідність 
учасника кваліфікаційним критеріям;  

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



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

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

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

2.  Забезпечення тендерної 
пропозиції 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається 
 

3.  Умови повернення чи 
неповернення забезпечення 
тендерної пропозиції 

Відсутні, оскільки забезпечення пропозиції конкурсних торгів не 
вимагається. 

4.  Строк, протягом якого 
тендерні пропозиції є 
дійсними 

тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів з дати 
розкриття тендерних пропозицій).  До закінчення цього строку 
замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії 
пропозицій конкурсних торгів. 
Учасник має право: 
- відхилити таку вимогу не втрачаючи при цьому забезпечення 
пропозиції конкурсних торгів (в разі вимоги надання забезпечення); 
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним 
пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції 
конкурсних торгів (в разі вимоги надання забезпечення). 

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

Для участі у процедурах закупівель Учасники повинні надати в 
період кваліфікації документи наведені у Додатку №2 до цієї 
документації. 
 

 

6. Інформація про технічні, 
якісні та кількісні 
характеристики предмета 
закупівлі 

Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі пропозицій 
документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника 
технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета 
закупівлі, встановленим замовником, відповідно до Додатку №3.  
 Учасники, які не надали зазначені документи або надали не у 
повному обсязі, відхиляються 
 

7.  Інформація про 
субпідрядника (у випадку 
закупівлі робіт) 

----------------------------- 



8.  Унесення змін або 
відкликання тендерної 
пропозиції учасником 

учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну 
пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого 
забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про 
відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо їх 
отримано електронною системою закупівель до закінчення строку 
подання тендерних пропозицій 

IV  Подання та розкриття тендерної пропозиції 
1.  Кінцевий строк подання 
тендерної пропозиції 

кінцевий строк подання тендерних пропозицій 
21.07.2017р.00:00год; 
отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру; 
електронна система закупівель автоматично формує та надсилає 
повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із 
зазначенням дати та часу;  
тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель 
після закінчення строку подання, не приймаються та автоматично 
повертаються учасникам, які їх подали 

2.  Дата та час розкриття 
тендерної пропозиції 

дата і час розкриття тендерних пропозицій визначаються 
електронною системою закупівель автоматично та зазначаються в 
оголошенні про проведення процедури відкритих торгів . 
 

 V Оцінка тендерної пропозиції 
1.  Перелік критеріїв та 
методика оцінки тендерної 
пропозиції із зазначенням 
питомої ваги критерію 

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі 
критерію „Ціна”: 

Методика оцінки тендерної пропозицій Учасників полягає у 
визначенні загальної кількості балів для кожної тендерної 
пропозиції за показниками критеріїв.  

Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам. 
ПВ ціна ( з урахуванням ПДВ)=(Ц min/Ц уч)*ПВmax, де 
ПВ ціна – питома вага критерію, що розраховується; 
Ц min – цінова пропозиція учасника, що запропонував саму низьку 
ціну; 
Ц уч – цінова пропозиція учасника щодо якого здійснюється 
розрахунок; 
ПВmax = 100  

Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично 
електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики 
оцінки, зазначених у цієї тендерній документації, та шляхом 
застосування електронного аукціону(частина перша статті 28 
Закону). 
Якщо Учасник - не платник ПДВ, або якщо предмет закупівлі не 
обкладається ПДВ, такі пропозиції надаються без врахування ПДВ 
та у графі «Загальна вартість, грн., з ПДВ» зазначається ціна без 
ПДВ, про що Учасником робиться відповідна позначка. 
 

2.  Інша інформація Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко 
визначені.  
         Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних 
дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та 



імпортних) та інших документів, пов’язаних із поданням тендерної 
пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання. 

Витрати, пов'язані з підготовкою та поданням тендерної 
пропозиції, учасник несе самостійно. До розрахунку ціни  тендерної 
пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у 
процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору про 
закупівлю. Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок 
його прибутку. Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі 
і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися). 
          Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту 
та викладення вимог тендерної документації з боку Учасників 
процедури закупівлі, які отримали цю тендерну документацію у 
встановленому порядку, 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. 

      У разі виникнення у Учасників процедури закупівлі питань, 
що не висвітлені у тендерній документації, то при вирішенні 
останніх тендерний комітет та Учасники процедури закупівлі  
передають інформацію в електронному виді в період подачі 
пропозицій але не пізніше ніж за 10 днів до завершення прийому 
пропозицій.  
         До формальних (несуттєвих) помилок замовником відносяться 
технічні, механічні та інші помилки допущені учасниками в 
документах, що подані ними в складі тендерної пропозиції та такі, 
що не нівелюють технічний потенціал та конкурентоздатність 
учасника.  
До формальних (несуттєвих) помилок відносяться:  

- незначні неточності перекладу, якщо вони не впливають на 
зміст пропозиції; 

- розміщення інформації не на фірмовому бланку 
підприємства; 

- не завірення окремої сторінки (сторінок) підписом  
та/або печаткою (за наявності) учасника торгів;  

- невірне (неповне) завірення або не завірення учасником копії 
документу згідно вимог цієї документації. Наприклад: 
завірення копії документу лише підписом уповноваженої 
особи; 

- орфографічні помилки та механічні описки в словах та 
словосполученнях, що зазначені в документах, що 
підготовлені безпосередньо учасником та надані у складі 
пропозиції. 
Наприклад: зазначення в довідці русизмів, сленгових слів або 
технічних помилок; 

- зазначення невірної назви документу, що підготовлений 
безпосередньо учасником, у разі якщо зміст такого 
документу повністю відповідає вимогам цієї документації. 
Наприклад: замість вимоги надати довідку в довільній формі 
учасник надав лист-пояснення; 

           Замовник залишає за собою право не відхиляти  тендерні 



пропозиції при виявленні формальних помилок незначного 
характеру, що описані вище. 
          Замовник не зобов’язаний приймати тендерні пропозиції, що 
містять інші помилки ніж перелічені вище.  

Рішення про віднесення допущеної учасником помилки до 
формальної (несуттєвої) приймається колегіально на засіданні 
тендерного комітету. 
           Усі рішення тендерного комітету оформляються протоколом, 
у якому відображаються результати поіменного голосування членів 
комітету, присутніх на засіданні, з кожного питання. Протокол 
підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні 
тендерного комітету. У разі відмови члена комітету підписати 
протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин 
відмови. 

 
3. Відхилення тендерних 
пропозицій 

 

тендерна пропозиція відхиляється замовником у разі якщо: 
 

учасник: 
 

- не   відповідає   кваліфікаційним   критеріям,  

установленим статтею 16 Закону; 
 

- не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке 
забезпечення вимагалося замовником; 
 

переможець: 
- відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно 

до вимог тендерної документації або укладення договору про 
закупівлю; 
 

- не надав документи, що підтверджують відсутність підстав, 
передбачених статтею 17 Закону; 
 

- наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині сьомій статті 
28 Закону; 
 

- тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної 
документації; 
 

інформація про відхилення тендерної пропозиції протягом 
одного дня з дня прийняття рішення оприлюднюється в електронній 
системі закупівель та автоматично надсилається 
учаснику/переможцю, тендерна пропозиція якого відхилена через 
електронну систему закупівель 

 VI Результати торгів та укладання договору про закупівлю 

1.  Відміна замовником 
торгів чи визнання їх 
такими, що не відбулися 

замовник відміняє торги в разі: 
 
відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг; 
 
неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені 
порушення законодавства з питань публічних закупівель; 



 
порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення 
процедури закупівлі та повідомлення про намір укласти договір, 
передбачених Законом; 
 
подання для участі в них менше двох тендерних пропозицій, а в разі 
здійснення закупівлі за 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; 
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 

           У день визначення переможця замовник кваліфікує 
пропозицію учасника, що визнана найбільш економічно вигідною за 
результатами оцінки та кваліфікації: 
           замовник укладає договір про закупівлю з учасником, якого 
визнано переможцем торгів, протягом строку дії його пропозиції не 
пізніше ніж через двадцять днів з дня прийняття рішення про намір 
укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної 
документації та пропозиції учасника-переможця;  

з метою забезпечення права на оскарження рішень замовника 
договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 
десять днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого 
органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю 

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

3.  Проект договору про 
закупівлю 

разом з тендерною документацією замовником в окремому файлі 
подається проект договору про закупівлю з обов’язковим 
зазначенням змін його умов  Додаток   4 



 
 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Договір про закупівлю укладається у письмовій формі відповідно до 
положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу 
України з урахуванням особливостей, визначених Законом України 
«Про здійснення державних закупівель».  
Покупець має право зменшувати обсяг закупівлі Послуг та загальну 
вартість Договору залежно від реального фінансування видатків 
та/або виробничої потреби Покупця 
Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту 
пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару, робіт, послуг) 
переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про 
закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до 
виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків 
передбачених чинним законодавством. 
 

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 

Забезпечення виконання 

договору про закупівлю не вимагається 



 
Додаток 1 

 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ: 
 

        Умови, які сприяють тренуванням, проведенням змагань учнів-спортсменів, 
займатися загально-фізичною підготовкою для досягнення високих результатів з 
хокею з шайбою різних рівнів, це: 
Технічні умови: 

1. Час проведення навчально-тренувального процесу : 
Понеділок-неділя (ранковий, денний та вечірній час) 
*Цей період часу є найкращим для якісного засвоєння навичок хокейної 
майстерності для учнів ДЮСШ ХШ «Сокіл-Київ» та проведення 
різноманітних турнірів з хокею з шайбою  різних рівнів. Враховуючи 
навчання дітей у загальноосвітніх навчальних закладах міста Києва, 
регламент проведення змагань Федерації хокею України та Федерації 
хокею міста Києва. 
 

2. Строк надання спортивно-оздоровчих послуг : 
Місяці : вересень –листопад  2017р.     
 

3. Кількісні вимоги до предмету закупівлі : 
вересень 2017р.  – 70 год. 
жовтень 2017р. – 120 год. 
листопад  2017 р. – 120 год.   

*розклад занять на місяць складається згідно навчально-тренувального процесу     
ДЮСШ ХШ «Сокіл-Київ». 
 

4. Умови для тренувань та проведення змагань повинні відповідати 
таким технічним вимогам: 

-  Площа льодового поля яка відповідає нормам для гри «хокей з шайбою», та 
не менше -  26х56 кв. м; 

- наявність бортів які відповідають нормам для гри «хокей з шайбою»; 
- льодове поле повинно мати чітку розмітку для гри «хокей з шайбою»; 
-     наявність воріт з двох сторін льодового поля для гри «хокей з шайбою»; 

    -    льодове покриття, яке відповідає нормам для гри «хокей з шайбою»; 
   -    наявність освітлення льодового поля згідно чинного законодавства, норм та 
правил ДБН    для гри «хокей з шайбою» (не менше 300 лк); 
   -  аудіо система, підсилювач, гучномовці, мікрофон – для акустичного 
благоустрою льодового катка та проведення матчів хокею з шайбою; 
 -   наявність табло для проведення матчів «хокею з шайбою»; 



 -   наявність відповідних місць при проведенні матчів для суддівської бригади; 
 -   роздягальні для команд 3-4, а саме : 
    кімнати для розміщення офіційних представників команд, гравців, їх 
екіпіровки,       устатковані лавками і душовими з гарячою водою та холодною 
водою;   

- санітарні приміщення – 2; 
- наявність пункту надання першої медичної допомоги; 
- наявність комбайну для чистки льодового поля. 
 
Документальне підтвердження відповідності приміщень технічним, 
якісним та кількісним характеристикам надавати у довільній формі 
пояснювальної записки. 
 

 
   

 
 

                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                     Додаток № 2  
 

 (форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку) 
ПРОПОЗИЦІЯ  

  НА УЧАСТЬ В ТОРГАХ НА ЗАКУПІВЛЮ 
Код згідно ДКП 016-2010: 93.11.1 Послуги, пов’язані з використанням  спортивних споруд    
(за кодом CPV за ДК 021:2015 код 92600000-7 Послуги у сфері спорту: послуги льодового 
поля та прилеглих приміщень) 
 
 

Уважно вивчивши комплект  тендерної документації, подаємо свою пропозицію : 
1. Повне найменування Учасника __________________________________________________ 
2. Адреса (юридична та фактична) _________________________________________________ 
3. Телефон / факс ________________________________________________________________ 
4. Керівництво (прізвище, ім’я, по батькові) _________________________________________ 
5. Код ЄДРПОУ _________________________________________________________________ 
6. Форма власності та юридичний статус підприємства (організації), дата утворення, місце 

реєстрації, спеціалізація ________________________________________________________ 
7. Вартість пропозиції з ПДВ, грн.:__________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(цифрами і словами) 
 

Назва предмета 
закупівлі 

Одиниця 
виміру  Кількість 

Ціна за 
одиницю   

Загальна 
вартість з 
ПДВ, грн. 

     
 
1. До кваліфікації нашої пропозиції, Ваша тендерна документація разом з нашою 

пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між 
нами. Якщо наша пропозиція буде кваліфікована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі 
умови, передбачені Договором. 

 2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з 
дня дати розкриття тендерних пропозицій. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може 
бути кваліфікована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну. 

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції учасників 
тендеру згідно з умовами цієї документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-
якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. 

4. Якщо наша пропозиція буде кваліфікована, ми зобов'язуємося підписати Договір із 
Замовником не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого 
органу повідомлення про намір укласти договір, але не пізніше ніж через 20  днів з дня 
кваліфікації пропозиції. 

5. Ми погоджуємося з істотними (основними) умовами, які обов’язково будуть включені 
до договору про закупівлю, передбачених тендерною документацією. 

 
 

Дата заповнення пропозиції: ______________________________.  
                                 
__________________________________________  



                (Підпис керівника підприємства, організації, установи)          
        М.П.      
 

Увага!! 
* У разі надання пропозицій Учасником - не платником ПДВ, або якщо предмет закупівлі не 
обкладається ПДВ, такі пропозиції надаються без врахування ПДВ та у графі «Загальна 
вартість, грн., з ПДВ» зазначається ціна без ПДВ, про що Учасником робиться відповідна 
позначка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                        Додаток № 3 
 

ДЛЯ УЧАСНИКІВ 
Перелік критеріїв, які висуваються з метою визначення відповідності Учасників 
кваліфікаційним та іншим вимогам встановлених в тендерній документації 

 
1. Документи, які підтверджують наявність матеріально-технічної бази необхідної саме 

для виконання договору( надати документ, який  підтверджує правомірність використання 
матеріально-технічної бази на підставі права власності або користування). 

2. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору 
(надати копію договору на виконання аналогічної поставки товару, копії актів приймання-
передачі, копії накладних). 

3. Довідку у довільній формі про те, що Суб’єкта господарювання (учасника) протягом 
останніх трьох років було/ не було притягнуто 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, які стосуються 
спотворення результатів торгів (тендерів). 

4. Довідку у довільній формі про те,  що Фізична особа, яка є учасником, була/не була 
засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено 
у встановленому законом порядку. 
          5. Довідку у довільній формі про те, що  Службова (посадова) особа учасника, яка 
підписала тендерну пропозицію , була/не була  засуджена за злочин, вчинений з корисливих 
мотивів, судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку 
уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, 
була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не 
погашено у встановленому законом порядку . 
           6. Довідку у довільній формі про те, що  учасник має/не має заборгованості із сплати 
податків і зборів (обов’язкових платежів). 
           8. Документами, що підтверджують повноваження щодо підпису документів тендерної 
пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, 
наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує 
повноваження посадової особи учасника на підписання  документів тендерної пропозиції , 
Договору, акту приймання-передачі. 

9. Документи, які повинен надати Учасник для підтвердження того, що він здійснює 
господарську діяльність відповідно до положень Статуту: 
         9.1. Довідку в довільній формі про те, що Учасник веде господарську діяльність 
відповідно до положень свого Статут, та вказати які саме пункти.  

9.2. Довідку в довільній формі, яка містить відомості про Учасника, а саме: Повне 
найменування, ПІБ керівника, код ЄДРПОУ, банківські реквізити (назва банку, код банку, 
реєстраційний рахунок Учасника). 

9.3. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб). 
9.4. Копія паспорту (для фізичних осіб). 

         10. Довідку в довільній формі про те що Учасник зареєстрований/ не зареєстрований в 
офшорних зонах встановлених Кабінетом Міністрів України. 

11. Довідка з банку про відкриття рахунку в обслуговуючому банку. 
12. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність заборгованості за кредитами (видана 

не раніше 10ти днів до дня початку подачі пропозицій ). 
                        

Інші вимоги та відповідні документи: 
1. Сканкопію Свідоцтва про реєстрацію юридичної особи (в разі, якщо учасник фізична 

особа, то сканкопію Свідоцтва про реєстрацію фізичної особи – підприємця) 



 
 

ДЛЯ ПЕРЕМОЖЦЯ 
Перелік критеріїв, які висуваються з метою визначення відповідності Переможця 

кваліфікаційним та іншим вимогам встановлених в тендерній документації  
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: 

1.Довідку про відсутність не знятої чи не погашеної судимості за злочини, вчинені з 
корисливих мотивів) за визначеною законодавством формою, виданий уповноваженим на це 
органом.  

2. Довідку про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових 
платежів) за визначеною законодавством формою, виданий уповноваженим на це органом. 

Примітки: 
У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного 

законодавства (у разі подання пропозиції переможцем-нерезидентом відповідно до норм 
законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях 
документації документ, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним 
підписом уповноваженої особи учасника/переможця/переможця-нерезидента й завірений 
печаткою (у разі наявності), в якому зазначає законодавчі підстави ненадання відповідних 
документів. 

Документи, які не передбачені Господарським кодексом та іншими діючими 
нормативно-правовими актами для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не 
подаються останніми в складі своєї  пропозиції. 
            Учасники торгів нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, 
передбачених додатком  2 документації конкурсних торгів подають  у складі своєї пропозиції, 
документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                               Додаток № 4 
 
 
 
 

ПРОЕКТ  ДОГОВОРУ   №  _______ 
 

ДОГОВІР № 
про закупівлю послуг за державні кошти (кошти місцевого бюджету) 

 
 м. Київ                                                                                    «___»__________2017р. 

 
Дитячо-юнацька спортивна школа  з хокею з шайбою «Сокіл-Київ»  ( далі  ДЮСШ  ХШ«Сокіл-
Київ»), в особі директора Чибірева  Віктора  Васильовича , який діє на підставі Статуту  (надалі 
за текстом Замовник) з однієї сторони, та  

_____________________________________, що є платником податку на прибуток на 
_______________, в особі директора ______________________, що діє на підставі Статуту, 
(надалі за текстом Постачальник), з другої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про 
таке (надалі за текстом  Договір): 
 

І. Предмет договору 
      1.1. Постачальник зобов'язується надавати ДЮСШ  ХШ«Сокіл-Київ» послуги: (код - 
93.11.1) послуги, пов’язані з використанням спортивних споруд (за кодом CPV за ДК 021:2015 
код 92600000-7 Послуги у сфері спорту );  послуги льодового поля та прилеглих приміщень 
(надалі за текстом Послуги). ДЮСШ  ХШ «Сокіл-Київ» зобов‘язується –прийняти і оплатити 
Послуги. 
         1.2.Найменування: (код - 93.11.1) послуги, пов’язані з використанням спортивних споруд 
(за кодом CPV за ДК 021:2015 код 92600000-7 Послуги у сфері спорту );  послуги льодового 
поля та прилеглих приміщень. 
1.3.Постачальник для забезпечення надання Послуг має:  
1. Льодове поле для  проведення навчально-тренувальних занять  та проведення змагань з 
хокею з шайбою:  
- Площа льодового поля яка відповідоє нормам для гри «хокей з шайбою»; 
- наявність бортів які відповідають нормам для гри «хокей з шайбою»; 
- льодове поле повинно мати чітку розмітку для гри «хокей з шайбою»; 
-    наявність воріт з двох сторін льодового поля для гри «хокей з шайбою»; 
-    льодове покриття, яке відповідає нормам для гри «хокей з шайбою»; 
-    наявність освітлення льодового поля згідно чинного законодавства, норм та правил ДБН    
для гри «хокей з шайбою» (не менше 300 лк); 
-  аудіо система, підсилювач, гучномовці, мікрофон – для акустичного благоустрою льодового 
катка та проведення матчів хокею з шайбою; 
-   наявність табло для проведення матчів «хокею з шайбою»; 
-   наявність відповідних місць при проведенні матчів для суддівської бригади; 
-   роздягальні для команд 3-4, а саме : 
    кімнати для розміщення офіційних представників команд, гравців, їх екіпіровки,       
устатковані лавками і душовими з гарячою водою та холодною водою;    
- санітарні приміщення – 2; 
- наявність пункту надання першої медичної допомоги; 
- наявність комбайну для чистки льодового поля.         
 



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

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

 
II. Якість товарів, робіт чи послуг 
2.1. Постачальник надає ДЮСШ  ХШ «Сокіл-Київ»  Послуги із забезпеченням 

наступного: 
- льодове поле, інші приміщення та обладнання у технічно справному стані, що 

відповідають пожежним та санітарно-гігієнічним нормам. 
 
III. Ціна договору 

Ціна цього Договору складає : 
3.1. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Постачальника та 

Замовника у разі зменшення фінансування. 
 
 
ІV. Порядок здійснення оплати 
4.1. Надання Послуг Постачальником та отримання їх ДЮСШ  ХШ «Сокіл-Київ»  

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

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

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

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

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

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

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

 
V.Надання послуг 

5.1.  Місце надання Послуг: м. Київ. 
5.2.  Строк надання  послуг: вересень - листопад 2017р. 
Дні тижня та час надання Послуг: понеділок – неділя з 06.00 до 20.30 год.  
 (в залежності від розкладу занять тренувань).  

 
VІ. Права та обов'язкиСторін 

 6.1 ДЮСШ  ХШ «Сокіл-Київ»  зобов'язаний: 
6.1.1.Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані Постачальником Послуги. 
6.1.2.Приймати надані Послуги згідно з Актом здачі-прийому наданих послуг. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



попередньої оплати Учасник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання 
цього Договору. 

 
IX. Вирішення спорів 
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються 

вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. 
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у 

судовому порядку. 
 
 X. Строк дії договору 

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

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

 
XI. Інші умови 
11.1.Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні 

законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка 
оформлюється додатковою угодою до цього Договору. Зміни у цей Договір набирають чинності 
з моменту підписання Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше 
не встановлено у Договорі або у чинному законодавстві України. 

11.2. Договір укладається у письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу 
України та Господарського кодексу України. 
 

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

поля та прилеглих приміщень. 

ДЮСШ  ХШ «Сокіл-Київ»        Постачальник: 

______________________ 
ЄДРПОУ  _____________ 
р/р ___________________ 
в  ____________________ 
Код банку _____________ 
Адреса: _______________ 
______________________ 
 
 
Директор 
 
 

      _________________ _П.І.Б 
 

______________________ 
ЄДРПОУ  _____________ 
р/р ___________________ 
в  ____________________ 
Код банку _____________ 
Адреса: _______________ 
______________________ 
 
 
Директор 
 
 

      _________________ _П.І.Б 

 
 
 
 

 

 
 



                                                                                                                                  Додаток 1 
 

 
 

СПЕЦИФІКАЦІЯ 
 

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

 
 
 
 
№. 
п\п Найменування 

послуги 
Одиниця
виміру Кількість

Ціна  
без ПДВ, 

грн. 

Ціна з ПДВ, 
грн. 

Сума 
грн. 

1       
Всього :  

                                                                                         
 
 
 
 Виконавець 

______________________ 
 

 
 
Голова комітету з конкурсних торгів_____________________ Чибірев В. В. 
 
Заступник голови комітету____________________________Шафаренко Л М 
 
Секретар комітету ___________________________Уткін А В 
 
Члени комітету_______________________________ Тімченко В.М. 
 
                          _______________________________ Бернацький О.В. 
 
                           _______________________________ Зудін О.Б. 
 


