
ДОКУМЕНТАЦІЯ 
для проведення закупівлі через систему електронних закупівель          
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ 

на електронному торговому майданчику 
 
1. Покупець  
 
1.1. Назва: Державне підприємство «Спортивний комплекс «Атлет» 
1.2. Код за ЄДРПОУ: 39351532 
1.3. Місцезнаходження: Спортивна площа, 1, м. Київ, Україна, 01001 
1.4. Контактна особа  – Борисова Наталія Миколаївна.  
Способи зв’язку для отримання додаткової інформації: телефон, тел. +38 (067) 326-02-47, +38 044 246-
67-27, Е-mail: zakupivlya@spalace 

2. Розмір очікуваної вартості товару, роботи чи послуги 90 200,00 грн. (дев’яносто тисяч  двісті грн. 00 
коп.) з ПДВ. 

2.1 Джерело фінансування: Державне підприємство «Спортивний  комплекс «Атлет» 
 
3. Інформація про предмет закупівлі 
3.1. Найменування предмета закупівлі та код відповідно до державного класифікатора продукції та 
послуг:  
Біла фарба для льоду (матеріал Jet Ice Super white 3000), розфасовка по 20 кг  
за кодом ДК 021:2015 24211000-6 Оксид та пероксид цинку, оксид титану, барвники та пігменти   
3.2.  Кількість: згідно Додатка №1 Технічні (якісні) вимоги до товару  
3.3. Місце поставки Товару: площа Спортивна 1, м. Київ, Україна, 01001. З 10:00 до 16:00 години в 
робочі дні. 
3.4. Ціна доставки, входить у ціну товару. Товар повинен постачатися за рахунок Постачальника. При 
поставці товару повинна дотримуватись цілісність тари з необхідними реквізитами виробника.  
3.5.  Строк поставки Товару та умови оплати визначаються в Договорі.  
3.6. При поставці товару повинні надаватися сертифікати відповідності, паспорта якості, дійсні на 
момент проведення аукціону та підписання договору з переможцем торгів, рахунок-фактура, видаткова 
накладна на Товар, тощо. Товар, представлений Постачальником має бути сертифікованим, 
зареєстрованим та мати дозвіл на використання в Україні, відповідати вітчизняним та міжнародним 
стандартам якості.  

   4. Замовником будуть розглядатися лише пропозиції Учасників, які є платниками ПДВ. 
5. Учасник повинен надати в електронному (сканованому) вигляді в складі своєї пропозиції наступні 
документи: 

- пропозицію з описом товару та його характеристиками; 
- заключення лабораторної експертизи щодо конкретної партії Товару;   
- копія Статуту, або інший установчий документ завірений учасником; 
- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, 

завіреної уповноваженою особою та печаткою учасника; 
- копія довідки про включення  до ЄДРПОУ (для юридичних осіб); 
- копія витягу з Реєстру платників ПДВ (якщо учасник є платником ПДВ), завірену 

уповноваженою особою та печаткою учасника; 
- копія довіреності (доручення) на підписання документів пропозиції та укладення договору. 

Документи, що підтверджують відповідність вимогам Учасників надаються в паперовому вигляді, 
завірені підписом та печаткою учасника, замовнику під час укладання договору про закупівлю. 
 
Додатки до документації: 
Додаток  №1 – Технічні (якісні) вимоги до товару. 
Додаток  №2 – Проект договору поставки товару. 
Додаток №3 – Форма пропозиції. Загальна вартість предмету закупівлі зазначається в графі «Вартість 
пропозиції» в гривнях цифрами та прописом без ПДВ та з урахуванням ПДВ. 
 
Відповідальна  особа:                                              Г.В. Філоненко 
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                                                                                                                    Додаток №1 до Документації  

                                                                                             для проведення закупівлі  
через систему електронних закупівель 

 
Технічні (якісні) вимоги до товару. 

 

• Якісно поставленим товаром вважається такий товар, який відповідає вимогам, що звичайно 
ставляться до товару відповідного характеру. 

• Термін придатності поставленого товару повинен складати: не менше 12 місяців з дати поставки 
товару Покупцю. 

• Ціна пропозиції крім вартості товару включає: 
- податки і збори (обов’язкові платежі), що сплачуються або мають бути сплачені; 
- витрати на поставку продукції; 
- навантаження та розвантаження; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

№з/п Найменування Товару 
Од. 
вим. 

Кіл-
ть Примітки 

1 Біла фарба для льоду  
(матеріал Jet Ice Super 
white 3000), розфасовка 
по 20 кг  

уп. 8 
Яскраво інтенсивна біла фарба для льоду, на 
основі оксиду металу, що забезпечує відображення 
світла і інтенсивний білий колір 
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Додаток №2 до Документації 
для проведення закупівлі через  

                                                                                                     систему електронних закупівель 
 

Проект ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ  №   
 

 
                  «____» _________ 2017 р. 

 
_________________, іменоване надалі «Постачальник», в особі __________ 

__________________________, який діє на підставі ____________________, з однієї сторони та  
Державне підприємство «Спортивний комплекс «Атлет» надалі «Покупець», в особі 

директора Черненького Юрія Петровича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, які надалі по 
тексту поіменовані разом як Сторони, а кожна окремо – Сторона, дійшли до взаємної згоди і уклали цей 
договір поставки (надалі – Договір) відповідно до чинного законодавства України про наступне: 

1. Предмет договору 
1.1. В порядку і на умовах, визначених цим Договором, Постачальник зобов’язується передати у 

власність, а Покупець прийняти і оплатити білу фарбу для льоду (матеріал Jet Ice super white 3000), 
розфасовкою по 20 кг (за кодом CPV  ДК 021:2015: 24211000-6 Оксид та пероксид цинку, оксид 
титану, барвники та пігменти), в подальшому іменований «Товар», найменування, вимоги, кількість та 
ціна якого визначається в Специфікації, що оформлена у вигляді Додатку до даного Договору та є  його 
невід’ємною частиною. 

1.2. Постачальник зобов’язується надати Покупцю Товар, що належить йому на праві власності, не 
проданий або іншим способом не відчужений третім особам, такий, що не знаходяться під заставою або 
арештом, на який відсутні будь-які права третіх осіб. 

2. Зобов’язання сторін 
2.1. Продавець зобов’язаний:  
- Поставити Товар протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту зарахування коштів від Покупця на 

розрахунковий рахунок Постачальника.  
2.2. Покупець зобов’язаний: 
- Прийняти Товар і розрахуватися за нього в порядку, передбаченому розділом 5 даного договору. 

3. Тара, упаковка і маркування 
3.1. Товар відпускається Постачальником Покупцю в тарі згідно з вимогами державних 

стандартів, технічних умов.  
3.2. Товар повинен бути упакований Постачальником таким чином, щоб виключити можливість 

його псування та/або знищення до прийняття Покупцем. 
3.3. Обов’язок Продавця на передачу Товару у тарі або упаковці не поширюється на Товар, який за 

своїм характером не потребує застосування тари або упаковки.  
3.4. Пакування Товару включається у вартість Товару, зазначену у Специфікації №1, що є 

невід’ємною частиною даного Договору.  
4. Порядок та строки поставки 

4.1. Здача-приймання Товару здійснюється уповноваженими представниками Покупця і 
Постачальника. 

4.2. Постачальник здійснює поставку Товару у місце поставки за адресою: 01001, м. Київ, площа 
Спортивна, 1.  

4.3. Датою поставки Товару є дата, коли Товар був переданий у власність Замовника в місці 
поставки, що підтверджується відповідними документами (накладними). 

4.4. Зобов’язання Постачальника щодо поставки Товару вважаються виконаними у повному обсязі 
з моменту передачі Товару у власність Замовника у місці поставки та підписання відповідних 
документів (накладних). 

4.5. В разі передачі Товару неналежної якості, невідповідності Товару умовам Договору та/або 
замовленню Покупця, Покупець на власний розсуд має право відмовитися від приймання усього Товару. 

 
5. Сума договору і порядок розрахунків 

5.1. Грошовою одиницею розрахунків є валюта України – гривня. 
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5.2. Загальна сума договору складає: __________ грн. (______________________ грн. 00 коп.), в 
тому числі ПДВ _______________ грн. (__________________________________) 

5.3. Оплата Товару здійснюється Покупцем за ціною вказаною в п. 5.2 Договору шляхом 
перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 5-ти банківських днів з дня 
отримання рахунку-фактури наданого Постачальником зручним йому способом (по факсу, електронною 
поштою, або надання оригіналу). 

5.4. У вартість Товару входить доставка, завантаження-розвантаження. 
 

6. Гарантійні умови 
6.1. Гарантійний строк на Товар складає 1 (один) рік. 
6.2. У разі виявлення недоліків та дефектів Товару, Покупець протягом 3 (трьох) робочих днів з 

моменту їх виявлення надсилає повідомлення Постачальнику. Постачальник на протязі 14 
(чотирнадцяти) календарних днів з моменту його отримання, здійснює його заміну на відповідний Товар 
належної якості. 

7. Відповідальність Сторін 
7.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору (надалі «порушення 

Договору) винна Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством 
України. 

7.2. Порушення даного Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з 
порушенням умов, визначних змістом цього Договору. 

7.3. Постачальник за прострочення строків виконання своїх зобов’язань за даним Договором 
сплачує Покупцю неустойку в розмірі 10 % від загальної вартості партії Товару за кожен день 
порушення строку.  

7.4. У випадку поставки Товару невідповідної/неналежної якості, Постачальник сплачує 
Замовнику штраф у розмірі 10 % від загальної вартості Товару неналежної якості. 

7.5. За порушення Покупцем строків оплати прийнятої за кількістю та якістю Товару Покупець 
сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що 
діяла в період нарахування пені, від суми заборгованості Покупця, за кожен день прострочення оплати. 

7.6. Виплата штрафних санкцій здійснюється винною Стороною протягом 5 (п’яти) банківських 
днів з дати отримання вмотивованої письмової вимоги іншої Сторони. 

7.7. Виплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від виконання своїх зобов’язань, 
передбачених даним Договором. 

8. Форс мажор 
8.1. Сторони звільняються від матеріальної відповідальності за порушення договірних зобов’язань, 

якщо вони зумовлені форс-мажорними обставинами (дією непереборної сили), до яких належать: війна, 
воєнні дії, революції, державні перевороти, бунти населення, страйки, пожежі, повені, інші стихійні лиха 
чи сезонні природні явища, прийняття нормативних актів, що унеможливлюють виконання Сторонами 
своїх зобов’язань та інші обставини, які не залежать від волі Сторін. 

8.2.Факт настання та тривалість форс-мажорних обставин повинні підтверджуватись довідкою 
Торгово-промислової палати України, або іншим уповноваженим державним органом. 

8.3.Сторона,яка не має можливості виконувати свої зобов’язання через форс-мажорні обставини, 
повинна повідомити про це іншу Сторону протягом 10 (десяти) робочих днів з дати їх настання. 
Несвоєчасність повідомлення про форс-мажорні обставини позбавляє цю Сторону права посилатись на 
них надалі. 

8.4. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом трьох місяців підряд, то кожна із Сторін 
матиме право в односторонньому порядку розірвати цей Договір, письмово попередивши іншу Сторону 
не менш як за 10 (десять) робочих днів до розірвання. У такому разі жодна із Сторін не матиме права на 
відшкодування іншою Стороною можливих збитків. 

9. Строк дії договору 
9.1. Даний договір  вступає в силу з дня його підписання Сторонами та діє до 31.12.2017р., але в 

будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов’язань за даним Договором. 
9.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його 

порушення, що мали місце під час дії цього Договору.  
 10. Інші умови  
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10.1. Цей  Договір складений у двох примірниках українською мовою, які мають однакову 
юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.  

10.2. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, 
зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформляється додатковою 
угодою до даного Договору. 

10.3. Зміни в цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами 
відповідної додаткової угоди до даного Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, 
даному Договорі або у чинному в Україні законодавстві. 

10.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей 
Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформляється додатковою угодою до 
даного Договору. 

10.5. Сторони  домовляються, що в усьому іншому, що не врегульовано цим Договором, сторони 
керуються положеннями чинного законодавства України, що виходить із суті зобов’язань Сторін. 
 

 
                     11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
 

ПОСТАЧАЛЬНИК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

__________________ /______________/   
                  (підпис,  М.П.) 

ПОКУПЕЦЬ 
 

Державне підприємство  
«Спортивний комплекс «Атлет» 
Юридична адреса: 01133, м. Київ,  
Провулок Лабораторний буд.7 А 
Фактична адреса: 01001, м. Київ, 
Спортивна площа, 1 
Код ЄДРПОУ 39351532 
р/р 26002300666413 ТВБВ №10026/0187 Філії 
Головного управління по м. Києву та Київській 
області АТ «Ощадбанк»  
МФО 322669 
 
Директор 
 
__________________ /Ю.П. Черненький/   

                  (підпис,  М.П.) 
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                                                                                                                        Додаток № 1 

до Договору поставки №______ 
від «_____»_________2017 р.  

 
 
 
 

СПЕЦИФІКАЦІЯ 
 

№з/п Найменування Од.вим. Кількість 
Ціна без 
ПДВ 

Сума без 
ПДВ 

1. Біла фарба для льоду  
(матеріал Jet Ice Super white 
3000), розфасовка по 20 кг 

 уп.      8 

    
    Разом:   
    ПДВ 20%:   

    
Всього  
з ПДВ:   

 
1. Вартість Товару, що підлягає поставці за цією Специфікацією (вартість Специфікації), складає: 
_________________________________________________________________з ПДВ. 
2. Ця Специфікація складена у двох примірниках української умовою, по одному для кожної із сторін. 
3. Ця Специфікація, як Додаток, є невід’ємною частиною Договору. 
 

 
 
 

 
 
 

ПОСТАЧАЛЬНИК  
 ПОКУПЕЦЬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ /______________/   
                  (підпис,  М.П.) 

 

Державне підприємство  
«Спортивний комплекс «Атлет» 
Юридична адреса: 01133, м. Київ,  
Провулок Лабораторний буд.7 А 
Фактична адреса: 01001, м. Київ, 
Спортивна площа, 1 
Код ЄДРПОУ 39351532 
р/р 26002300666413 ТВБВ №10026/0187 
Філії Головного управління по м. Києву та 
Київській області АТ «Ощадбанк»  
МФО 322669 
 
 
 
Директор 
 
__________________ /Ю.П. Черненький/  
                  (підпис,  М.П.) 
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Додаток №3 до Документації 
для проведення закупівлі через  
систему електронних закупівель     

Форма пропозиції, яка подається Учасником на фірмовому бланку. 
Учасник не повинен відступати від даної форми. 

ФОРМА  ПРОПОЗИЦІЇ 
________________(назва підприємства/фізичної особи), надає свою пропозицію щодо участі у закупівлі 
_________________________________________. 

              (назва предмету закупівлі) 
Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Відомості про підприємство Реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон 
для контактів) 

Вартість пропозиції 
 

Учасник вказує загальну вартість предмету закупівлі (стартова сума 
аукціону) в гривнях цифрами та прописом без ПДВ та з урахуванням 
ПДВ.  

Термін поставки товару Учасник вказує термін поставки товару  

Відомості про особу (осіб), 
які уповноважені 
представляти інтереси 
Учасника 

(Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон). 

 
ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ  

 

№ 
з/п Найменування  

Кіль- 
кість, 
шт. 

Ціна за 
одиницю 
товару без 

ПДВ 
(грн.) 

Ціна за 
одиницю 
товару з 
ПДВ 
(грн.) 

Технічні вимоги 
до товару 

Технічні характеристики 
товару, який 

пропонується Учасником 

1.       
      
Всього:      
ПДВ:      
Всього з ПДВ:      
Примітка: вартість одиниці продукції та загальну вартість пропозиції потрібно заповнювати у гривнях, 
зазначаючи цифрове значення, яке має не більше двох знаків після коми. 
Ціна включає в себе всі витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, страхування та 
інші витрати, сплату податків і зборів тощо. 
Ознайомившись з технічними вимогами та вимогами щодо кількості та термінів поставки товару, що 
закуповується, ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити державне підприємство товарами 
відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки. 
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що 
Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. 
Разом з цією пропозицією (сканована копія в форматі pdf) ми надаємо документи, передбачені пунктом 
4 Оголошення (Умови до Учасників, а також спосіб їх підтвердження) цієї Документації (скановані 
копії в форматі pdf), на підтвердження заявлених вимог, а саме:________________ 
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Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи  
підприємства/фізичної особи, завірені печаткою                      _______________(___________) 
                                                                                         мп 



ДОКУМЕНТАЦІЯ 
для проведення закупівлі через систему електронних закупівель          
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ 

на електронному торговому майданчику 
 
1. Покупець  
 
1.1. Назва: Державне підприємство «Спортивний комплекс «Атлет» 
1.2. Код за ЄДРПОУ: 39351532 
1.3. Місцезнаходження: Спортивна площа, 1, м. Київ, Україна, 01001 
1.4. Контактна особа  – Борисова Наталія Миколаївна.  
Способи зв’язку для отримання додаткової інформації: телефон, тел. +38 (067) 326-02-47, +38 044 246-
67-27, Е-mail: zakupivlya@spalace 

2. Розмір очікуваної вартості товару, роботи чи послуги 50 200,00 грн. (п’ятдесят тисяч двісті грн. 00 
коп.) з ПДВ. 

2.1 Джерело фінансування: Державне підприємство «Спортивний  комплекс «Атлет» 
 
3. Інформація про предмет закупівлі 
3.1. Найменування предмета закупівлі та код відповідно до державного класифікатора продукції та 
послуг:  
Розчин етиленгліколю 42% вищого ґатунку (тара Покупця) 
 за кодом ДК 021:2015 24322310-3 Етиленгліколь 
3.2.  Кількість: згідно Додатка №1 Технічні (якісні) вимоги до товару  
3.3. Місце поставки Товару: площа Спортивна 1, м. Київ, Україна, 01001. З 10:00 до 16:00 години в 
робочі дні. 
3.4. Ціна доставки, входить у ціну товару. Товар повинен постачатися за рахунок Постачальника. При 
поставці товару повинна дотримуватись цілісність тари  з необхідними реквізитами виробника.  
3.5.  Строк поставки Товару та умови оплати визначаються в Договорі.  
3.6. При поставці товару повинні надаватися сертифікати відповідності, заключення лабораторної 
експертизи та паспорта якості, дійсні на момент проведення аукціону та підписання договору з 
переможцем торгів, рахунок-фактура, видаткова накладна на Товар, тощо. Товар, представлений 
Постачальником має бути сертифікованим, зареєстрованим та мати дозвіл на використання в Україні, 
відповідати вітчизняним та міжнародним стандартам якості.  

   4. Замовником будуть розглядатися лише пропозиції Учасників, які є платниками ПДВ. 
5. Учасник повинен надати в електронному (сканованому) вигляді в складі своєї пропозиції наступні 
документи: 

- пропозицію з описом товару та його характеристиками; 
- заключення лабораторної експертизи щодо конкретної партії Товару;   
- копія Статуту, або інший установчий документ завірений учасником; 
- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, 

завіреної уповноваженою особою та печаткою учасника; 
- копія довідки про включення  до ЄДРПОУ (для юридичних осіб); 
- копія витягу з Реєстру платників ПДВ (якщо учасник є платником ПДВ), завірену 

уповноваженою особою та печаткою учасника; 
- копія довіреності (доручення) на підписання документів пропозиції та укладення договору. 

Документи, що підтверджують відповідність вимогам Учасників надаються в паперовому вигляді, 
завірені підписом та печаткою учасника, замовнику під час укладання договору про закупівлю. 
 
Додатки до документації: 
Додаток  №1 – Технічні (якісні) вимоги до товару. 
Додаток  №2 – Проект договору поставки товару. 
Додаток №3 – Форма пропозиції. Загальна вартість предмету закупівлі зазначається в графі «Вартість 
пропозиції» в гривнях цифрами та прописом без ПДВ та з урахуванням ПДВ. 
 
Відповідальна  особа:                                              Г.В. Філоненко 
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                                                                                                                    Додаток №1 до Документації  

                                                                                             для проведення закупівлі  
через систему електронних закупівель 

Технічні (якісні) вимоги до товару. 
 

 Вимоги щодо якості товару: 
       
      Вимоги до сировини – ГОСТ 19710-83 

• Якісно поставленим товаром вважається такий товар, який відповідає вимогам, що звичайно 
ставляться до товару відповідного характеру. 

• Термін придатності поставленого товару повинен складати: не менше 12 місяців з дати поставки 
товару Покупцю. 

• Ціна пропозиції крім вартості товару включає: 
- податки і збори (обов’язкові платежі), що сплачуються або мають бути сплачені; 
- витрати на поставку продукції; 
- навантаження та розвантаження. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№з/п Найменування Товару 
Од. 
вим. 

Кіл-
ть Примітки 

1 Розчин етиленгліколю 
42%, вищого гатунку, 
рожевого кольору 
 

кг 3000 

Ємність  тари – 1000 л, (в наявності 3 шт.) 
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Додаток №2 до Документації 
для проведення закупівлі через  

                                                                                                     систему електронних закупівель 
 

Проект ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ  №   
 

 
                  «____» _________ 2017 р. 

 
_________________, іменоване надалі «Постачальник», в особі __________ 

__________________________, який діє на підставі ____________________, з однієї сторони та  
Державне підприємство «Спортивний комплекс «Атлет» надалі «Покупець», в особі 

директора Черненького Юрія Петровича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, які надалі по 
тексту поіменовані разом як Сторони, а кожна окремо – Сторона, дійшли до взаємної згоди і уклали цей 
договір поставки (надалі – Договір) відповідно до чинного законодавства України про наступне: 

1. Предмет договору 
1.1. В порядку і на умовах, визначених цим Договором, Постачальник зобов’язується передати у 

власність, а Покупець прийняти і оплатити розчин етиленгліколю 42% найвищого ґатунку (за кодом 
CPV  ДК 021:2015: 24322310-3 – Етиленгліколь), в подальшому іменований «Товар», найменування, 
вимоги, кількість та ціна якого визначається в Специфікації, що оформлена у вигляді Додатку до даного 
Договору та є  його невід’ємною частиною. 

1.2. Постачальник зобов’язується надати Покупцю Товар, що належить йому на праві власності, не 
проданий або іншим способом не відчужений третім особам, такий, що не знаходяться під заставою або 
арештом, на який відсутні будь-які права третіх осіб. 

2. Зобов’язання сторін 
2.1. Продавець зобов’язаний:  
- Поставити Товар протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту зарахування коштів від Покупця на 

розрахунковий рахунок Постачальника.  
2.2. Покупець зобов’язаний: 
- Прийняти Товар і розрахуватися за нього в порядку, передбаченому розділом 5 даного договору. 

3. Тара, упаковка і маркування 
3.1. Товар відпускається Постачальником Покупцю в тарі згідно з вимогами державних 

стандартів, технічних умов.  
3.2. Товар повинен бути упакований Постачальником таким чином, щоб виключити можливість 

його псування та/або знищення до прийняття Покупцем. 
3.3. Обов’язок Продавця на передачу Товару у тарі або упаковці не поширюється на Товар, який за 

своїм характером не потребує застосування тари або упаковки.  
3.4. Пакування Товару включається у вартість Товару, зазначену у Специфікації №1, що є 

невід’ємною частиною даного Договору.  
4. Порядок та строки поставки 

4.1. Здача-приймання Товару здійснюється уповноваженими представниками Покупця і 
Постачальника. 

4.2. Постачальник здійснює поставку Товару у місце поставки за адресою: 01001, м. Київ, площа 
Спортивна, 1.  

4.3. Датою поставки Товару є дата, коли Товар був переданий у власність Замовника в місці 
поставки, що підтверджується відповідними документами (накладними). 

4.4. Зобов’язання Постачальника щодо поставки Товару вважаються виконаними у повному обсязі 
з моменту передачі Товару у власність Замовника у місці поставки та підписання відповідних 
документів (накладних). 

4.5. В разі передачі Товару неналежної якості, невідповідності Товару умовам Договору та/або 
замовленню Покупця, Покупець на власний розсуд має право відмовитися від приймання усього Товару. 

 
5. Сума договору і порядок розрахунків 

5.1. Грошовою одиницею розрахунків є валюта України – гривня. 
5.2. Загальна сума договору складає: __________ грн. (______________________ грн. 00 коп.), в 
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тому числі ПДВ _______________ грн. (__________________________________) 

5.3. Оплата Товару здійснюється Покупцем за ціною вказаною в п. 5.2 Договору шляхом 
перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 5-ти банківських днів з дня 
отримання рахунку-фактури наданого Постачальником зручним йому способом (по факсу, електронною 
поштою, або надання оригіналу). 

5.4. У вартість Товару входить доставка, завантаження-розвантаження. 
6. Гарантійні умови 

6.1. Гарантійний строк на Товар складає 1 (один) рік. 
6.2. У разі виявлення недоліків та дефектів Товару, Покупець протягом 3 (трьох) робочих днів з 

моменту їх виявлення надсилає повідомлення Постачальнику. Постачальник на протязі 14 
(чотирнадцяти) календарних днів з моменту його отримання, здійснює його заміну на відповідний Товар 
належної якості. 

7. Відповідальність Сторін 
7.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору (надалі «порушення 

Договору) винна Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством 
України. 

7.2. Порушення даного Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з 
порушенням умов, визначних змістом цього Договору. 

7.3. Постачальник за прострочення строків виконання своїх зобов’язань за даним Договором 
сплачує Покупцю неустойку в розмірі 10 % від загальної вартості партії Товару за кожен день 
порушення строку.  

7.4. У випадку поставки Товару невідповідної/неналежної якості, Постачальник сплачує 
Замовнику штраф у розмірі 10 % від загальної вартості Товару неналежної якості. 

7.5. За порушення Покупцем строків оплати прийнятої за кількістю та якістю Товару Покупець 
сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що 
діяла в період нарахування пені, від суми заборгованості Покупця, за кожен день прострочення оплати. 

7.6. Виплата штрафних санкцій здійснюється винною Стороною протягом 5 (п’яти) банківських 
днів з дати отримання вмотивованої письмової вимоги іншої Сторони. 

7.7. Виплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від виконання своїх зобов’язань, 
передбачених даним Договором. 

8. Форс мажор 
8.1. Сторони звільняються від матеріальної відповідальності за порушення договірних зобов’язань, 

якщо вони зумовлені форс-мажорними обставинами (дією непереборної сили), до яких належать: війна, 
воєнні дії, революції, державні перевороти, бунти населення, страйки, пожежі, повені, інші стихійні лиха 
чи сезонні природні явища, прийняття нормативних актів, що унеможливлюють виконання Сторонами 
своїх зобов’язань та інші обставини, які не залежать від волі Сторін. 

8.2.Факт настання та тривалість форс-мажорних обставин повинні підтверджуватись довідкою 
Торгово-промислової палати України, або іншим уповноваженим державним органом. 

8.3.Сторона,яка не має можливості виконувати свої зобов’язання через форс-мажорні обставини, 
повинна повідомити про це іншу Сторону протягом 10 (десяти) робочих днів з дати їх настання. 
Несвоєчасність повідомлення про форс-мажорні обставини позбавляє цю Сторону права посилатись на 
них надалі. 

8.4. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом трьох місяців підряд, то кожна із Сторін 
матиме право в односторонньому порядку розірвати цей Договір, письмово попередивши іншу Сторону 
не менш як за 10 (десять) робочих днів до розірвання. У такому разі жодна із Сторін не матиме права на 
відшкодування іншою Стороною можливих збитків. 

9. Строк дії договору 
9.1. Даний договір  вступає в силу з дня його підписання Сторонами та діє до 31.12.2017р., але в 

будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов’язань за даним Договором. 
9.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його 

порушення, що мали місце під час дії цього Договору.  
 10. Інші умови  
10.1. Цей  Договір складений у двох примірниках українською мовою, які мають однакову 

юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.  
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10.2. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, 
зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформляється додатковою 
угодою до даного Договору. 

10.3. Зміни в цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами 
відповідної додаткової угоди до даного Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, 
даному Договорі або у чинному в Україні законодавстві. 

10.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей 
Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформляється додатковою угодою до 
даного Договору. 

10.5. Сторони  домовляються, що в усьому іншому, що не врегульовано цим Договором, сторони 
керуються положеннями чинного законодавства України, що виходить із суті зобов’язань Сторін. 
 

 
                     11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
 

ПОСТАЧАЛЬНИК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

__________________ /______________/   
                  (підпис,  М.П.) 

ПОКУПЕЦЬ 
 

Державне підприємство  
«Спортивний комплекс «Атлет» 
Юридична адреса: 01133, м. Київ,  
Провулок Лабораторний буд.7 А 
Фактична адреса: 01001, м. Київ, 
Спортивна площа, 1 
Код ЄДРПОУ 39351532 
р/р 26002300666413 ТВБВ №10026/0187 Філії 
Головного управління по м. Києву та Київській 
області АТ «Ощадбанк»  
МФО 322669 
 
Директор 
 
__________________ /Ю.П. Черненький/   

                  (підпис,  М.П.) 
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                                                                                                                        Додаток № 1 

до Договору поставки №______ 
від «_____»_________2017 р.  

 
 
 
 

СПЕЦИФІКАЦІЯ 
 

№з/п Найменування Од.вим. Кількість 
Ціна без 
ПДВ 

Сума без 
ПДВ 

1. Розчин етиленгліколю 42%, 
вищого гатунку, рожевого 
кольору 
 

 кг      3000 

    
    Разом:   
    ПДВ 20%:   

    
Всього  
з ПДВ:   

 
1. Вартість Товару, що підлягає поставці за цією Специфікацією (вартість Специфікації), складає: 
_________________________________________________________________з ПДВ. 
2. Ця Специфікація складена у двох примірниках української умовою, по одному для кожної із сторін. 
3. Ця Специфікація, як Додаток, є невід’ємною частиною Договору. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ПОСТАЧАЛЬНИК  
 ПОКУПЕЦЬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ /______________/   
                  (підпис,  М.П.) 

 

Державне підприємство  
«Спортивний комплекс «Атлет» 
Юридична адреса: 01133, м. Київ,  
Провулок Лабораторний буд.7 А 
Фактична адреса: 01001, м. Київ, 
Спортивна площа, 1 
Код ЄДРПОУ 39351532 
р/р 26002300666413 ТВБВ №10026/0187 
Філії Головного управління по м. Києву та 
Київській області АТ «Ощадбанк»  
МФО 322669 
 
 
 
Директор 
 
__________________ /Ю.П. Черненький/  
                  (підпис,  М.П.) 
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Додаток №3 до Документації 

для проведення закупівлі через  
систему електронних закупівель     

Форма пропозиції, яка подається Учасником на фірмовому бланку. 
Учасник не повинен відступати від даної форми. 

ФОРМА  ПРОПОЗИЦІЇ 
________________(назва підприємства/фізичної особи), надає свою пропозицію щодо участі у закупівлі 
_________________________________________. 

              (назва предмету закупівлі) 
Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Відомості про підприємство Реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон 
для контактів) 

Вартість пропозиції 
 

Учасник вказує загальну вартість предмету закупівлі (стартова сума 
аукціону) в гривнях цифрами та прописом без ПДВ та з урахуванням 
ПДВ.  

Термін поставки товару Учасник вказує термін поставки товару  

Відомості про особу (осіб), 
які уповноважені 
представляти інтереси 
Учасника 

(Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон). 

 
ВІДПОВІДНІСТЬ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ  

 

№ 
з/п Найменування  

Кіль- 
кість, 
шт. 

Ціна за 
одиницю 
товару без 

ПДВ 
(грн.) 

Ціна за 
одиницю 
товару з 
ПДВ 
(грн.) 

Технічні вимоги 
до товару 

Технічні характеристики 
товару, який 

пропонується Учасником 

1.       
      
Всього:      
ПДВ:      
Всього з ПДВ:      
Примітка: вартість одиниці продукції та загальну вартість пропозиції потрібно заповнювати у гривнях, 
зазначаючи цифрове значення, яке має не більше двох знаків після коми. 
Ціна включає в себе всі витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, страхування та 
інші витрати, сплату податків і зборів тощо. 
Ознайомившись з технічними вимогами та вимогами щодо кількості та термінів поставки товару, що 
закуповується, ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити державне підприємство товарами 
відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки. 
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що 
Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. 
Разом з цією пропозицією (сканована копія в форматі pdf) ми надаємо документи, передбачені пунктом 
4 Оголошення (Умови до Учасників, а також спосіб їх підтвердження) цієї Документації (скановані 
копії в форматі pdf), на підтвердження заявлених вимог, а саме:________________ 
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи  
підприємства/фізичної особи, завірені печаткою                      _______________(___________) 
                                                                                         мп 


