
 

Оголошення про заплановану закупівлю 

Номер бюлетеня: 47(11.03.2016) від 11.03.2016 

Номер оголошення у бюлетені: 072635 

 
Замовник торгів  

Назва: 
Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа 
"Школа спорту" 

Код ЄДРПОУ: 37924086 

Адреса: вул.Жилянська, 46, м.Київ, 01033 

Реєстраційний рахунок замовника: 354110011079840 

 
Посадові особи замовника,які уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками 

№ ПІБ Посада Телефони Телефони/Факси Email: 

1 П'ятишкін Олександр 
Володимирович 

директор, заступник 
голови комітету з 
конкурсних торгів 

+38(098)-
772-71-31 

 0987727131@ukr.net 

 
Процедура закупівлі: Відкриті торги 

 
Очікувана вартість закупівлі: 700000 (сімсот тисяч) грн. 

 
Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua 

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію:  

 
Інформація про предмет закупівлі 
Галузь: Нерухомість та оренда 

ТРП: Послуга 

Код предмету закупівлі: 93.11.1 

Предмет з класифікатору 
Послуги, пов'язані з використанням спортивних 
споруд 

Єдиний закупівельний словник (ЄЗС): Єдиний закупівельний словник (ДК 021:2015)  

Код предмету закупівлі, згідно ЄЗС: 92600000-7  

Найменування предмету закупівлі, згідно ЄЗС: Послуги у сфері спорту  

Предмет: 
Оренда льодового поля для занять хокеєм з 
шайбою 

Кількість: 336 год. (448 академічних год.) 

Місце поставки: м. Київ 

Термін поставки: протягом 2016 року 

 
Отримання документації 

Місце: 
м. Київ, вул. Жилянська, 46, приміщення офісу 
КДЮСШ «Школа спорту», кабінет директора 

 
Забезпечення пропозиції не вимагається 

 
Подання пропозицій 

Місце: 
01033, м. Київ, вул. Жилянська, 46, 
приміщення офісу КДЮСШ «Школа спорту», 
кабінет директора 

Дата та час кінцевого строку: 14.04.2016 10:30 

 
Розкриття пропозицій 

Місце: 
01033, м. Київ, вул. Жилянська, 46, 
приміщення офісу КДЮСШ «Школа спорту» 

Дата та час розкриття: 14.04.2016 13:00 

 
Додаткова інформація: 
 
 
 

 



 
КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА 

«ШКОЛА СПОРТУ» 
  

 
 

 ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Рішенням комітету з конкурсних торгів  
  

від  « 04 »  березня  2016 року 
  

Голова комітету з конкурсних торгів  
  

_________________   Даниленко В.В.  
                                            

 
ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ 

для процедури закупівлі – відкриті торги 
 

предмет закупівлі:  
 

 
Послуги, пов'язані з використанням спортивних споруд – за кодом ДК 

016:2010 – 93.11.1 (Послуги у сфері спорту – за кодом CPV за ДК 
021:2015 -  92600000-7  (Оренда льодового поля для занять хокеєм з 

шайбою)) 
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Розділ І. Загальні положення 
1.Терміни, які вживаються 
в документації конкурсних 
торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог 
Закону України «Про здійснення державних закупівель»  від 
10.04.2014 року № 1197-VIІ  із змінами та доповненнями.(Далі – 
Закон). Терміни, які використовуються в цій документації 
конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом. 

2. Інформація про 
Замовника торгів   

- повне 
найменування 

Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Школа спорту» 

- 
місцезнаходження 

вул. Жилянська, 46, м. Київ, 01033 (фактична адреса та юридична 
адреси співпадають) 

- посадова особа 
Замовника, 
уповноважена 
здійснювати 
зв'язок з 
Учасниками 

П’ятишкін Олександр Володимирович – 
директор/ заступник голови комітету з 
конкурсних торгів;   
тел.: +38(098)-772-71-31; 

Єрьоменко Микола Юрійович – тренер-
викладач/секретар комітету з 
конкурсних торгів; 
тел.: +38(098)-723-33-62; 
вул. Жилянська, 46, м. Київ, 01033 

3. Інформація про 
предмет закупівлі  

 

- найменування 
предмета 
закупівлі 

Послуги, пов'язані з використанням спортивних споруд – за 
кодом ДК 016:2010 – 93.11.1 (Послуги у сфері спорту – за кодом 
CPV за ДК 021:2015 -  92600000-7  (Оренда льодового поля для 
занять хокеєм з шайбою)) 

- вид предмета 
закупівлі 

Послуга 

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

м. Київ, 336 год. (448 академічних год.). 
 



- строк поставки 
товарів (надання 
послуг, виконання 
робіт) 

Протягом 2016 року 

4. Процедура 
закупівлі 

Відкриті торги 

5. Недискримінація 
Учасників 

Вітчизняні та іноземні Учасники беруть участь у процедурі 
закупівлі на рівних умовах. 

6. Інформація про 
валюту (валюти), у 
якій (яких) повинна 
бути розрахована і 
зазначена ціна 
пропозиції 
конкурсних торгів 

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня. 

7. Інформація про 
мову (мови), якою 
(якими) повинні 
бути складені 
пропозиції 
конкурсних торгів  

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що 
готуються замовником, викладаються українською мовою, а 
також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть 
мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, 
викладений українською мовою. 
У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 цього 
Закону, документи замовника щодо процедури закупівлі, 
передбачені цим Законом, викладаються українською та 
англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, 
визначальним є текст, викладений українською мовою 

Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання 
роз'яснень до документації конкурсних торгів 

1. Процедура 
надання роз'яснень 
щодо документації 
конкурсних торгів 

Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до 
закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів 
звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації 
конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на 
звернення протягом трьох днів з дня його отримання.  
Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох 
днів з дня його отримання всім особам, яким було надано 
документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної 
ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до 
документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та 
розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів 
та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня 
прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким 
було видано документацію конкурсних торгів.  



У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник 
не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів 
вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, 
коли внесення таких змін необхідне для приведення документації 
конкурсних торгів у відповідність із вимогами чинного 
законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. 
У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації 
конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій 
конкурсних торгів.  
У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту 
документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до 
неї змін замовник повинен продовжити строк подання та 
розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів 
та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію 
конкурсних торгів.  
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до 
статті 10 Закону 

2. Порядок 
проведення зборів з 
метою роз'яснення 
запитів щодо 
документації 
конкурсних торгів 

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень 
щодо документації конкурсних торгів замовник повинен 
забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у 
ньому всіх роз’яснень щодо звернень. 
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до 
статті 10 Закону 

Розділ ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних 
торгів ( інструкція з підготовки пропозицій 

конкурсних торгів) 
1. Оформлення 
пропозиції 
конкурсних торгів 
* Ця вимога не 
стосується 
Учасників, які 
здійснюють 
діяльність без 
печатки згідно з 
чинним 
законодавством, 
за винятком 
оригіналів чи 
нотаріально 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за 
підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, 
пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному 
конверті. Оформлення конверту згідно Додатку 7. 
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну  

пропозицію конкурсних торгів.  
 Усі аркуші пропозиції конкурсних торгів учасника процедури 
закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис  
уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а 
також відбитки печатки* учасника, крім оригіналів документів та 
нотаріально завірених копій. 
Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних 

торгів учасника процедури закупівлі підтверджується одним з 
наступних документів, який має бути завірений власною печаткою 
учасника: випискою з протоколу засновників, наказом про 
призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що 
підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання 
документів. 
У разі ведення учасником діяльності без використання печатки, 

документи засвідчуються власним підписом з обов’язковим 
наданням зразка підпису, посвідченого нотаріально. 
Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, 



завірених 
документів, 
виданих 
Учаснику 
іншими 
організаціями 
(підприємствами, 
установами) 

який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки 
учасника процедури закупівлі.  
На конверті повинно бути зазначено: 

- повне найменування і місцезнаходження замовника;                    
- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про 
проведення відкритих торгів;                   
- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника 
процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; 
- маркування: “Не відкривати до 13:00 14 квітня 2016 року” 
(зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів)  
Всі документи, що складаються учасником (форми, довідки, 

тощо) мають містити підпис уповноваженої особи посвідчений 
відбитком печатки* учасника. 
На всіх копіях документів, що подаються у складі пропозиції 

конкурсних торгів повинно бути засвідчені підписом 
уповноваженої особи та  відбитком печатки* учасника, крім 
нотаріально завірених копій, які вимагаються замовником.  

  

2. Зміст 
пропозиції 
конкурсних торгів 
Учасника 

1. Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником 
процедури закупівлі повинна складатися з: 
1) реєстру наданих документів із зазначенням номерів відповідних 
сторінок; 
2) заповненої учасником форми «Пропозиція» згідно з Додатком 1 
до Документації конкурсних торгів; 
3) довідки, яка містить відомості про учасника згідно з Додатком 2  
до Документації конкурсних торгів; 
4) документів, що підтверджують правомочність представника 
(представників) учасника підписувати документи пропозиції 
конкурсних торгів;  
5) документально підтвердженої інформації про відповідність 
учасника кваліфікаційним критеріям у відповідності до Додатку 3; 
6) інших документів, передбачених документацією конкурсних 
торгів.   
 
2. Для правильного оформлення пропозиції конкурсних торгів 
учасник вивчає всі інструкції, форми та терміни, наведені у 
документації конкурсних торгів. Неспроможність подати всю 
інформацію, що потребує документація конкурсних торгів, або 
подання пропозиції конкурсних торгів, яка не відповідає вимогам, 
буде віднесена на ризик учасника та спричинить за собою 
відхилення такої пропозиції. За підроблення документів учасник 
несе кримінальну відповідальність згідно зі статтею 358 
Кримінального кодексу України. 
3. Документи та інформація, які вимагаються замовником 
відповідно до вимог цієї документації конкурсних торгів у складі 
пропозиції конкурсних торгів, але не передбачені чинним 
законодавством України для юридичних осіб та фізичних осіб, у 
тому числі фізичних осіб-підприємців, не подаються ними в складі 
своєї пропозиції конкурсних торгів, про що такий учасник повинен 
зазначити у своїй пропозиції конкурсних торгів, включаючи 
обґрунтування та причини неподання документів та інформації.  
4. До ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються витрати, які 
поніс учасник при підготовці пропозиції та проведенні процедури 
закупівлі. 



    Учасник відповідає за одержання будь-яких та/або всіх необхідних 
дозволів, ліцензій, сертифікатів та інших документів, пов’язаних із 
поданням пропозиції та самостійно несе всі витрати на їх отримання. 
   Витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції 
конкурсних торгів не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни 
торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися). 

3. Забезпечення 
пропозиції 
конкурсних торгів 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається 

4. Умови 
повернення чи 
неповернення 
забезпечення 
пропозиції 
конкурсних торгів  

- 

5. Строк, 
протягом якого 
пропозиції 
конкурсних торгів 
є дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом  90  
днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. 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 наданого ним 
забезпечення пропозиції конкурсних торгів;  
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним 
пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції  
конкурсних торгів. 

6. Кваліфікаційні 
критерії до 
Учасників 

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій 
конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність 
кваліфікаційним критеріям, що включені у перелік Додатку 3. 

7. Інформація про 
необхідні 
технічні, якісні та 
кількісні 
характеристики 
предмета 
закупівлі 

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій 
конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність 
пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, 
кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим 
замовником. 
Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні та інші 
характеристики предмета закупівлі надається відповідно до 
технічної специфікації до цієї документації (Додаток 2 до 
Документації конкурсних торгів). 

8. Інформація про 
субпідрядника 

У разі закупівлі робіт або послуг учасник процедури закупівлі 
зазначає у пропозиції конкурсних торгів повне найменування та 
місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання, якого 
учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в 



(субпідрядників)  обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про 
закупівлю. 

9. Опис окремої 
частини (частин) 
предмета 
закупівлі (лота), 
щодо якої можуть 
бути подані 
пропозиції 
конкурсних 
торгів  

- 

10. Внесення змін 
або відкликання 
пропозиції 
конкурсних торгів 
Учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію 
конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи 
заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються 
у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку 
подання пропозицій конкурсних торгів. Повідомлення Учасника 
про зміни або відкликання пропозиції готується, запечатується, 
маркується та відправляється у відповідності із ч.1. Розділу ІІІ 
документації, додатково позначених „Зміни" або "Відкликання" 
відповідно. Повідомлення про відкликання може також 
надсилатися засобами зв'язку, але з наступним надсиланням 
письмового підтвердження, не пізніше кінцевого терміну подання 
пропозицій. Конверти з позначками “Зміни” розкриваються в 
першу чергу. Після  розкриття внесення змін до пропозиції 
конкурсних торгів не дозволяється крім випадків, передбачених 
діючим законодавством. 

Розділ IV. Подання та розкриття пропозицій 
конкурсних торгів 

1. Спосіб, місце та 
кінцевий строк 
подання 
пропозицій 
конкурсних торгів:   

 

- спосіб подання 
пропозицій 
конкурсних 
торгів: 

Особисто або поштою. 

- місце подання 
пропозицій 

01033, м. Київ, вул. Жилянська, 46,  приміщення офісу КДЮСШ 
«Школа спорту», кабінет директора. 



конкурсних торгів 

- кінцевий строк 
подання 
пропозицій 
конкурсних торгів 
(дата, час) 

14.04.2016 р. до 10 год. 30 хв. 
Пропозиції конкурсних торгів, отримані Замовником після 
закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються 
Учасникам, що їх подали. 
На запит Учасника Замовник протягом одного робочого дня з дня 
надходження запиту підтверджує надходження пропозиції 
конкурсних торгів із зазначенням дати та часу 

2. Місце, дата та 
час розкриття 
пропозицій 
конкурсних торгів   

 

- місце розкриття 
пропозицій 
конкурсних торгів 

01033, м. Київ, вул. Жилянська, 46,  приміщення офісу КДЮСШ 
«Школа спорту», кабінет директора. 

- дата та час 
розкриття 
пропозицій 
конкурсних торгів 

14.04.2016 р. о 13 год. 00 хв. 
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів 
замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені 
представники, а також представники засобів масової інформації 
та уповноважені представники громадських об’єднань. 
Відсутність учасника або його уповноваженого представника під 
час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є 
підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення 
його пропозиції конкурсних торгів.  
Якщо учасником торгів є фізична особа, то він повинен мати при 
собі оригінал документа, що засвідчує його особу; якщо учасником 
торгів виступає юридична особа, яку представляє керівник, він 
повинен надати завірену копію документа, що підтверджує його 
повноваження, та мати при собі оригінал документа, що засвідчує 
його особу; у разі якщо учасника представляє інша особа, необхідно 
надати довіреність на представництво інтересів учасника, підпис 
документів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, 
копію документа, який підтверджує повноваження керівника, що 
підписує довіреність; а також мати при собі оригінал документа, 
що засвідчує особу представника. 
Ці підтвердження повинні бути надані замовнику до початку 
розкриття пропозицій конкурсних торгів. 
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється, 
оголошується наявність чи відсутність усіх необхідних 
документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а 
також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного 
учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. На вимогу 
учасників або їх уповноважених представників, а також 
представників засобів масової інформації та уповноважених 
представників громадських об’єднань, замовник зобов'язаний 
продемонструвати зміст документа, що містить інформацію про 
ціну, наявність чи відсутність усіх необхідних документів, 



передбачених документацією конкурсних торгів. Зазначена 
інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій 
конкурсних торгів. 
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається в 
день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, 
встановленою Уповноваженим органом. 
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується 
членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть 
участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. 
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та 
печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій 
конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит 
протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. 
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів 
оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону 

Розділ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів 
та визначення переможця 

1. Перелік 
критеріїв та 
методика оцінки 
пропозиції 
конкурсних торгів 
із зазначенням 
питомої ваги 
критерію 

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями 
змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення 
розгляду та оцінки пропозицій.  
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з 
питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції 
конкурсних торгів. Учасники вказують ціну за одиницю послуги. 

Критерієм оцінки є «Ціна». 

Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним 
чином. Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію «Ціна» 
у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально 
можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій 
визначається за формулою: 

Бобчисл=Цmin\Цобчисл*100, де 

Бобчисл –обчислювальна кількість балів; 

Цmin – найнижче значення за критерієм «Ціна»; 

Цобчисл -  значення поточного критерію пропозиції, кількість балів 
для якого обчислюється; 

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна». 

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця 
процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з 
дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

2. Виправлення 
арифметичних  та 
формальних ( 
несуттєвих) 

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, 
допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій 
пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у 
порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за 
умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав 
пропозицію конкурсних торгів.  
Помилки виправляються Замовником у такій послідовності: 



помилок  а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, 
сума літерами є визначальною; 
б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, 
одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна 
за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. 
Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, 
його пропозиція конкурсних торгів відхиляється. 

3. Інша інформація 

Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та 
викладення вимог документації з боку учасників процедури 
закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому 
порядку, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в 
цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї документації та 
вимоги, викладені при підготовці цієї закупівлі. 

Замовник має право звернутись до органів державної влади, 
підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У 
разі отримання достовірної інформації про невідповідність 
учасника вимогам кваліфікаційним критеріям встановлених 
статтею 16 Закону та/або цією документацію конкурсних торгів, 
наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону 
та\або цій документації конкурсних торгів чи факту зазначення у 
пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, 
що суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, 
замовник відхилить пропозицію конкурсних торгів такого 
учасника. 

У всіх випадках, що не зазначені у цій документації, замовник 
керується Законом, а також іншими чинними нормативно-
правовими актами України. 

Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, 
допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх 
пропозицій 

Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з 
оформленням пропозиції конкурсних торгів та не впливають на 
зміст пропозиції, а саме:  

– можлива відсутність нумерації сторінок / аркушів, помилки 
нумерації;  

- можлива відсутність підписів та/або печаток на окремих 
сторінках / аркушах / документах (це не стосується істотних 
умов договору та форми «Пропозиція конкурсних торгів»!);  

- можливе відхилення від наданої в документації конкурсних 
торгів форми документу за умови, що учасником надано повний 
обсяг інформації передбачений наданою в документації 
конкурсних торгів формою (це не стосується істотних умов 
договору, форми «Пропозиція конкурсних торгів», 
документів, що стосуються розрахунку ціни пропозиції 
конкурсних торгів, технічних вимог!); ( в такому випадку 
Замовник звертається до учасника з вимогою надати відповідний 
документ з печаткою та підписом) 



- можлива відсутність інформації на окремих сторінках / аркушах 
/ документах, що попередньо згадується, дублюється в пропозиції 
конкурсних торгів чи є зрозумілою з контексту (це не стосується 
істотних умов договору, форми «Пропозиція конкурсних 
торгів», документів, що стосуються розрахунку ціни 
пропозиції конкурсних торгів, технічних вимог!). 

Наприклад: код ЄДРПОУ можна дізнатись у пропозиції 
конкурсних торгів із довідки управління статистики, інформації 
на конверті, із печатки учасника на будь-якому аркуші; 

- можлива зміна форми незначної інформації.  

Під незначною інформацією слід розуміти таку, що жодним 
чином не впливає на ціну пропозиції конкурсних торгів та 
жодним чином не змінює суті інформації / документу. 

Наприклад: учасником не вказано прізвище, ім’я по батькові 
особи, а вказано прізвище та ініціали. 

- можливі помилки правопису, граматики. 

4. Відхилення 
пропозицій 
конкурсних торгів 

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:  
1) учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям, 
встановленим статтею 16 Закону;  
не погоджується з виправленням виявленої замовником 
арифметичної помилки;  
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 
28 цього Закону;  
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам 
документації конкурсних торгів.  
Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із 
зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого 
відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого 
рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону 

5. Відміна 
Замовником торгів 
чи визнання їх 
такими, що не 
відбулися 

Замовник відміняє торги у разі:  
відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт та 
послуг;  
неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені 
порушення законодавства з питань державних закупівель;  
виявлення факту змови учасників;  
порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення 
процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати 
процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;  
подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних 
торгів;  
відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим 
Законом;  
якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.  
Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути 
чітко визначено у документації конкурсних торгів.  
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, 
якщо:  
ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує 
суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;  
здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної 



сили;  
скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і 
послуг.  
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не 
відбулися, надсилається замовником  
Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох 
робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення 
та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону 

Розділ VI. Укладання договору про закупівлю 

1. Терміни 
укладання 
договору   

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію 
конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за 
результатами оцінки.  
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію 
конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 
30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог 
документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але 
не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі 
Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про 
акцепт пропозиції конкурсних торгів. 

2. Істотні умови, 
які обов'язково 
включаються до 
договору про 
закупівлю 

На виконання вимог п. 7 частини 2 ст.22, ст. 40 Закону, Замовник 
представляє проект договору про закупівлю послуг (Додаток 6 до 
Документації конкурсних торгів), який буде прийнято за основу 
при укладенні договору з учасником (учасниками) – переможцем 
(переможцями) та скореговано в залежності від пропозиції(ій) 
учасника-переможця(ів) 

3. Дії Замовника 
при відмові 
переможця торгів 
підписати договір 
про закупівлю 

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про 
закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів 
або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, 
визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш 
економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк 
дії яких ще не минув 

4. Забезпечення 
виконання 
договору про 
закупівлю 

Не вимагається 



ДОДАТОК 1

                    
Форма „Конкурсна пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.     

Учасник не повинен відступати від даної форми. 
ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ  

 Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів, цим подаємо свою пропозицію 
конкурсних торгів: 
1. Повне найменування Учасника___________________________________________________ 
2. Адреса (місце знаходження) Учасника_____________________________________________ 
3. Телефон/факс Учасника_________________________________________________________ 
4. Керівник Учасника (прізвище, ім’я по батькові) ____________________________________ 
5. Форма власності та юридичний статус Учасника____________________________________ 
6. Коротка довідка про діяльність Учасника __________________________________________ 
7. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів (цифрами і 

прописом)_____________________________________________________________________ 
8. Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами процедури 

закупівлі_____________________________________________________________ 
9. Додаткові відомості (на розсуд Учасника) __________________________________________ 
10. Цінова пропозиція конкурсних торгів (заповнити таблицю): 
№ 
п/п Найменування  Кількість 

 
Ціна в грн. (без 

ПДВ) 
Ціна в грн. 

 (з ПДВ) 

1 

Послуги, пов'язані з використанням 
спортивних споруд – за кодом ДК 
016:2010 – 93.11.1 (Послуги у сфері 

спорту – за кодом CPV за ДК 
021:2015 -  92600000-7  (Оренда 

льодового поля для занять хокеєм з 
шайбою)) 

336 год. (448 
академічних 

год.), 
понеділок-

неділя з 16:30 
до 18:00.  

 

 

Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів, грн., без урахування ПДВ 
ПДВ (заповнюється у разі, якщо Учасник є платником ПДВ) 
Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів, грн., з урахуванням ПДВ  (заповнюється у разі, 
якщоУчасник є платником ПДВ) 

11. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з 
нашою пропозицією конкурсних торгів (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу 
попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми 
візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором про закупівлю. 
12. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції конкурсних торгів протягом 90 днів з дня 
розкриття пропозицій конкурсних торгів. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути 
акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну. 
13. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів 
згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті 
будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. 

 
МП      _____________________________________________________________ 
                                                 (Підпис керівника Учасника) 

Заповнення усіх пунктів даного додатку, за винятком п. 9, є обов’язковим. 
 
 
 

                                                                                                                                                  



 ДОДАТОК 2 
 

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики 
предмета закупівлі 

    
1.    Час проведення навчально – тренувального процесу: 
 
Понеділок – п’ятниця  ( переважно з 16:30 до 18:00) 
Субота   ( переважно з 08:45 до 09:15) 
Неділя ( переважно з 16:30 до 18:00) 
                                                                                                                                                                   
 
2.    Строк надання послуг : 
Місяці:  протягом 2016 р. (травень-грудень) 

                                                                                                                                          
3.    Кількісні вимоги до предмету закупівлі: 
              
травень 2016 року – 42 години (фактичні) 56 годин (академічні) 
червень 2016 року - 42 години (фактичні) 56 годин (академічні) 
липень 2016 року - 42 години (фактичні) 56 годин (академічні) 
серпень 2016 року - 42 години (фактичні) 56 годин (академічні) 
вересень 2016 року - 42 години (фактичні) 56 годин (академічні) 
жовтень 2016 року - 42 години (фактичні) 56 годин (академічні) 
листопад 2016 року - 42 години (фактичні) 56 годин (академічні) 
грудень 2016 року - 42 години (фактичні) 56 годин (академічні) 
*Розклад занять на місяць складається  згідно  навчально – тренувального процесу 
 
4.   Умови для тренувань та проведення змагань повинні відповідати таким 
технічним вимогам:   
4.1.Технічні та якісні вимоги до предмета закупівлі: 

Льодове поле: 
- площа льодового поля - 56 х26м квадратних;  
- наявність бортів;  
- наявність відбійної планки та захисних екранів;  
- льодове поле повинно мати чітку розмітку для гри в хокей;  
- льодове покриття, яке відповідає нормам та правилам для гри        

в хокей;   
- наявність воріт з двох сторін льодового поля;   
- наявність табло; 
- освітлення згідно чинного законодавства, норм та правил для гри в хокей; 
- наявність відповідних місць облаштування майданчика для проведення матчу (для суддівської 

бригади, осіб, тощо); 
Роздягальня для гравців: 

Кімната достатньої площі для розміщення офіційних представників команди і гравців, їх 
спорядження, устаткована лавками, туалетом і душем із гарячою водою.  

Роздягальня для суддів: 
Кімната достатньої площі для розміщення головного судді та суддівської бригади, їх 

спорядження, устаткована туалетом і душем із гарячою водою. 
Наявність пункту надання першої медичної допомоги. 
Наявність льодовідновлювальної машини. 
 
Документальне підтвердження відповідності приміщень технічним, якісним та кількісним 
характеристикам надавати у довільній формі пояснювальної записки.                       
 



ДОДАТОК 3

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ 
ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА 

ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА 
1. Документи, які повинен подати-Учасник – юридична особа для підтвердження 
того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту: 

1.1.Копія Статуту або іншого установчого документу. 

2. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і 
зборів (обов’язкових платежів), передбачених законодавством: 

2.1.Оригінал або засвідчена копія з податкової інспекції про відсутність (наявність) 
заборгованості по обов’язковим платежам до бюджету станом на момент розкриття 
пропозицій (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності). 

3. Інші документи: 

3.1.Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство: а) 
реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів); б) 
керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів )- для юридичних осіб; в) 
форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних 
осіб). 

3.2.Копія Свідоцтва про державну реєстрацію або копія виписки з ЄДРЮОФОП (для 
юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності). 

3.3.Копія довідки ЄДРПОУ(для юридичних осіб). 

3.4.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб). 

3.5.Копія паспорту (для фізичних осіб). 

3.6.Копія довідки ( Форма 4-ОПП) про взяття на облік платників податків. 

3.7.Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку (ПДВ чи єдиного) у разі 
наявності. 

3.8.Повноваження щодо підпису договору та документів пропозиції конкурсних торгів 
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 
(оригінал або копія одного із вказаних документів). 

3.9. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних 
торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів 
учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, 
встановленим замовником: 
- довідка в довільній формі, в якій зазначена інформація про те, що приміщення 
льодового поля є власним, та/або в них є єдиний орендар або на підтвердження даної 
інформації представити копію технічного паспорту на споруду, будівлю. 



- довідка в довільній формі про наявність відповідної матеріально технічної бази, а 
саме: роздягалень, душових, санвузлів та сушок. 
3.10. Довідка в довільній формі щодо відсутності заборгованості сплати учасником 
податків і зборів (обов'язкових платежів) 

3.11. Копія балансу підприємства за попередній звітний період (за 2015 рік). 

3.12. Копія звіту про фінансові результати за період останньої проміжної (квартальної) 
звітності або за рік, якщо на момент подачі пропозиції конкурсних торгів вже настав 
річний звітний період (для юридичних осіб) (учасник нерезидент повинен надати 
даний документ з урахуванням особливостей законодавства країни, в якій цей учасник 
зареєстрований (аналог документу легалізований відповідно до встановленого 
порядку). У разі подання такого документу учасник-нерезидент повинен надати 
разом з ним його переклад українською мовою належним чином засвідчений 
перекладацькою агенцією та лист із зазначенням, замість якого документу він подав 
такий документ. У разі відсутності аналогу документу учасник нерезидент повинен 
надати замість такого документу лист із зазначенням причин відсутності такого 
документу).. 

3.13. Копія звіту про рух грошових коштів за попередній звітний період (рік) (для 
юридичних осіб) (учасник нерезидент повинен надати даний документ з урахуванням 
особливостей законодавства країни, в якій цей учасник зареєстрований (аналог 
документу легалізований відповідно до встановленого порядку). У разі подання такого 
документу учасник-нерезидент повинен надати разом з ним його переклад 
українською мовою належним чином засвідчений перекладацькою агенцією та лист із 
зазначенням, замість якого документу він подав такий документ. У разі відсутності 
аналогу документу учасник нерезидент повинен надати замість такого документу 
лист із зазначенням причин відсутності такого документу). 
 
3.14. Довідка з обслуговуючого банку (банків) про відсутність (наявність) 
заборгованості за кредитами (або нотаріально засвідчена копія), видана не пізніше 
тридцяти днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів (учасник нерезидент 
повинен надати даний документ з урахуванням особливостей законодавства країни, 
в якій цей учасник зареєстрований  (документ легалізований відповідно до 
встановленого порядку). У разі подання такого документу учасник-нерезидент 
повинен надати разом з ним його переклад українською мовою належним чином 
засвідчений перекладацькою агенцією. 
3.15.Документи, які засвідчують про досвід у виконанні аналогічних договорів: надати 
рекомендаційний лист (листи) покупця або копію договору (договорів) аналогічного 
характеру, або зведену інформацію про виконання аналогічних договорів. 

3.16.Довідка щодо відсутності підстав ст..17 Закону у довільній формі або в формі 
згідно Додатку 4. 

3.17. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника 
процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про 
призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує 
повноваження службової (посадової) особи учасника на підписання документів 
(надати копію або оригінал одного із вказаних документів) (учасник нерезидент 
повинен надати даний документ з урахуванням особливостей законодавства країни, в 



якій цей учасник зареєстрований (аналог документу легалізований відповідно до 
встановленого порядку). У разі подання такого документу учасник-нерезидент 
повинен надати разом з ним його переклад українською мовою належним чином 
засвідчений перекладацькою агенцією та лист із зазначенням, замість якого 
документу він подав такий документ. У разі відсутності аналогу документу учасник 
нерезидент повинен надати замість такого документу лист із зазначенням причин 
відсутності такого документу). 

*Примітки: 

- Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації наданої учасником 
до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх 
компетенції 

- усі учасники повинні надати документи визначені у пунктах цього додатку щодо 
підтвердження інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям 
зазначеним у п.2 статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель», 
однак замовник не відхиляє пропозицію конкурсних торгів яка не містить звіту про 
рух грошових коштів, у разі якщо учасник надав підтвердження, з посиланням на 
норми відповідних законодавчих актів України, про те, що його фінансова звітність 
не містить даного звіту (відповідно до роз’яснень листа Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України від 07.07.2011). 

- Документи, що не передбачені законодавством для учасників- фізичних осіб, у тому 
числі фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних 
торгів. 

- у разі подання оригіналів або копій оригіналів документів виданих органами 
державної влади, організаціями (підприємствами, установами) іноземних держав, 
іноземною мовою, разом з ними обов’язково подається їх переклад українською мовою 
належним чином засвідчений перекладацькою агенцією. 

3.18. Лист - згода на обробку даних згідно поданої нижче форми: 
 

Лист - згода на обробку даних 
 Ми (я) _______(зазначити найменування учасника) в особі ________(зазначити 
посаду, П.І.Б. уповноваженої особи), з метою забезпечення участі у процедурі торгів, 
цивільно-правових та господарських відносинах, надаємо (-ю) згоду на обробку, 
зберігання, використання, поширення та доступ до наданих нами у пропозиції 
конкурсних торгів даних згідно Закону України «Про здійснення державних 
закупівель» та інших норм чинного законодавства. Наведена вище інформація також 
може надаватись третім особам. 
 

               _________________________________        ________________________  
__________________ 

                (Посада)          (Підпис, М.П.)              (ПІБ) 
 

3.19. Лист-згода, у довільній формі, на виправлення арифметичних помилок у разі їх 
виявлення. 

 



3.20. Повноваження представника учасника на участь у процедурі розкриття 
пропозицій конкурсних торгів підтверджується випискою з протоколу засновників, 
наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що 
підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття 
пропозицій конкурсних торгів (будь-який із вказаних документів або його копія 
представляється на торгах у разі присутності представника Учасника на процедурі 
розкриття пропозицій або надається у складі пропозиції разом з іншими документами
(учасник нерезидент повинен надати даний документ з урахуванням особливостей 
законодавства країни, в якій цей учасник зареєстрований (аналог документу 
легалізований відповідно до встановленого порядку). У разі подання такого документу 
учасник-нерезидент повинен надати разом з ним його переклад українською мовою 
належним чином засвідчений перекладацькою агенцією та лист із зазначенням, 
замість якого документу він подав такий документ. У разі відсутності аналогу 
документу учасник нерезидент повинен надати замість такого документу лист із 
зазначенням причин відсутності такого документу). 

 
 

Примітки: 
-Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації наданої учасником до 
органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх 
компетенції. 
 
- документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних 
осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції 
конкурсних торгів такі учасники надають письмове роз'яснення із вказанням 
законодавчих підстав відсутності таких документів. 
 
-у разі подання оригіналів або копій оригіналів документів виданих органами 
державної влади, організаціями (підприємствами, установами) іноземних держав, 
іноземною мовою, разом з ними обов’язково подається їх переклад українською мовою 
належним чином засвідчений перекладацькою агенцією. 
 
- у всьому тексті документації з конкурсних торгів де зустрічається слово 
«печатка» у будь-якому відмінку слід розуміти, що це не стосується учасників, які 
здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством (такі учасники 
надають лист в якому зазначають це). 
 
- у разі якщо фінансова звітність учасника не містить звіту про рух грошових 
коштів, такий учасник надає пояснюючий лист, з посиланням на норми відповідних 
законодавчих актів України, про те, що його фінансова звітність не містить даного 
звіту. У такому випадку замовник не відхиляє пропозицію конкурсних торгів яка не 
містить звіту про рух грошових коштів. (відповідно до роз’яснень листа 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 07.07.2011). 
 
- щодо документу для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, 



необхідно надати пояснюючий лист із зазначенням цього. 
 
- відомості з Єдиного державного реєстру осіб які вчинили корупційні 
правопорушення замовник отримує із веб-сайту: http://corrupt.informjust.ua/index.php. 
 
- відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців, в т.ч. відомості щодо банкрутства/припинення діяльності замовник 
отримує із веб-сайту: https:usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch. 
 
- Згідно роз’яснення Мін'юсту України щодо Закону України «Про внесення змін до 
Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про 
кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи», відомості про 
кінцевого бенефіціарного власника не подають: а) юридичні особи, до реєстраційної 
картки на проведення державної реєстрації яких інформація про кінцевого 
бенефіціарного власника (контролера) не включається відповідно до частини першої 
статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців», а саме зазначена інформація не включається до реєстраційної 
картки для проведення державної реєстрації політичних партій, творчих спілок та 
їхніх територіальних осередків, адвокатських об’єднань, торгово-промислових 
палат, релігійних організацій, державних та комунальних підприємств, державних 
органів, органів місцевого самоврядування та їхніх асоціацій. У разі відсутності в 
юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі 
кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника (учасника), якщо 
засновник (учасник) — юридична особа, подаються відомості про його відсутність; 
б) юридичні особи, засновниками (учасниками) яких є виключно фізичні особи, якщо 
кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їхніми 
засновниками (учасниками). У такому разі засновники (учасники) — фізичні особи — є 
бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи. У разі неподання 
юридичною особою (крім винятків, які наведено вище) зазначеної інформації у 
встановлений строк осіб, відповідальних за подання такої інформації, притягують до 
відповідальності, а саме за ст. 166-11 Кодексу про адміністративні правопорушення 
України, накладають штраф від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян (від 5100 грн до 8500 грн).  
- замовник не заперечує щодо надання учасником за його бажанням будь-яких 
додаткових документів. 



ДОДАТОК 4

 Довідка про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі 
(подається на фірмовому бланку учасника (у випадку наявності) з зазначенням дати та 
вихідного номера реєстрації):                                                                                                    

ДОВІДКА  
про відсутність підстав для відмови  в участі у процедурі закупівлі 

Гарантуємо нашу відповідність наступним вимогам: 
1. _______________________ (назва учасника торгів) в особі _______________ 

(уповноваженої особи учасника)  ніколи не було притягнуто згідно з Законом до 
відповідальності за вчинення корупційного правопорушення у сфері державних 
закупівель  

 
2. ______________________________(уповноважена особа учасника торгів) не 

був(ла) засуджено за злочин, пов’язаний  з порушенням процедури закупівлі, чи 
інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не 
погашено у встановленому Законом порядку  

  
3. Службова (посадова) особа учасника _________________________ (посадова 

особа що представляє інтереси учасника), яку уповноважено учасником 
представляти  інтереси _____________________________(назва учасника 
торгів) під час проведення процедури закупівлі  не була засуджена за злочин, 
пов’язаний з порушення процедури закупівлі, чи інший  злочин, вчинений з 
корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому 
Законом порядку. 

 

4. _______________________ (назва учасника торгів) в особі _______________ 
(уповноваженої особи учасника), та його працівники не брала участь у змові. 

 
5. _______________________ (назва учасника торгів) не є зареєстрований в 

офшорних зонах, перелік яких встановлений Кабінетом Міністрів України.  
 
6.       ______________________ (назва учасника торгів) протягом останніх трьох 

років не   притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 
4  частини другої статті 6 , пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист 
економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених 
дій, які стосуються результатів торгів (тендерів).  

 
    Керівник ________________________                             м.п.  



ДОДАТОК 5

Документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами 
першою і другою статті 17 Закону, які переможець торгів у строк, що не 

перевищує 10 днів  з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу 
повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати 

замовнику 
 

 
1. Оригінал або нотаріально засвідчена копія довідки (чи іншої форми документу), 
видана уповноваженим органом, щодо судимості, видана службовій (посадовій) особі 
учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час 
проведення закупівлі, а саме службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено 
підписувати пропозицію конкурсних торгів, особа уповноважена учасником бути 
присутньою під час розкриття пропозицій конкурсних торгів та службова (посадова) 
особа учасника, яку уповноважено підписувати договір/фізичній особі, яка є 
учасником торгів, не пізніше 30 днів до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів 
(учасник нерезидент повинен надати даний документ з урахуванням особливостей 
законодавства країни, в якій цей учасник зареєстрований (аналог документу 
легалізований відповідно до встановленого порядку). У разі гадання такого документу 
учасник-нерезидент повинен надати разом з ним його переклад українською мовою 
належним чином засвідчений перекладацькою агенцією та лист із зазначенням, 
замість якого документу він подав такий документ. У разі відсутності аналогу 
документу учасник-нерезидент повинен надати замість такого документу лист із 
зазначенням причин відсутності такого документу).   
Дану довідку, у випадку якщо учасником уповноважено підписувати пропозицію 
конкурсних торгів, бути присутньою під час розкриття пропозицій конкурсних 
торгів та підписувати договір трьох різних осіб, необхідно надати на усіх цих 
зазначених осіб, якщо ж це одна і та ж сама особа, то визначена довідка 
надається тільки на неї. 
2.Оригінал або засвідчена копія довідки з питань банкрутства компетентного органу 
про те учасник не є банкрутом чи стосовно нього не порушено провадження у справі
про банкрутство, видана не пізніше тридцяти днів до дати розкриття пропозицій 
конкурсних торгів (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності). 

Примітка: 
документи наведені у цьому додатку не потрібно подавати у складі пропозиції 
конкурсних торгів, їх подає лише переможець після оприлюднення повідомлення 
про акцепт пропозиції конкурсних торгів 

 
 



ДОДАТОК 6

ОСНОВНІ УМОВИ, 
які обов’язково включаються до договору про закупівлю 

1. Предмет 
договору 
(найменування, 
номенклатура, 
асортимент) 

Виконавець зобов'язується у 2016 році надати Замовникові 
послуги спортивних споруд: «Послуги, пов'язані з 
використанням спортивних споруд – за кодом ДК 016:2010 – 
93.11.1 (Послуги у сфері спорту – за кодом CPV за ДК 021:2015 -  
92600000-7  (Оренда льодового поля для занять хокеєм з 
шайбою))», 
надалі - послуги, що зазначені в специфікації до цього договору, 
а Замовник зобов’язується  прийняти і оплатити їх. 

2. Кількість 
товарів, робіт і 
послуг та вимоги 
щодо їх якості  

Виконавець повинен надати Замовнику послуги, які 
відповідають державним стандартам та нормам, санітарно-
епідеміологічним вимогам до послуг такого типу. Виконавець 
повинен мати необхідні документи щодо можливості надання 
таких послуг. 

4. Ціна договору  Ціна закупівлі може бути змінена  за взаємною згодою  сторін 
лише в випадках, передбачених  чинним законодавством, 
протягом періоду дії договору. 

5. Порядок 
здійснення 
оплати 

Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після 
пред'явлення Виконавцем акту виконаних послуг на протязі 30 
календарних днів з моменту їх надання. 
У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за надані 
послуги здійснюється на протязі 30 банківських днів з дати 
отримання Замовником бюджетного фінансування на свій 
реєстраційний рахунок. Такі умови  фінансування виключають 
пред’явлення штрафних санкцій щодо оплати за отримані 
послуги. 
Розрахунки за цим Договором здійснюються в безготівковій 
формі в національної валюті України - гривні на розрахунковій 
рахунок Учасника. 
Платіжні зобов’язання за цим Договором виникають у разі 
наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань. 

6. Строк дії 
договору 

Цей Договір набирає чинності з моменту підписання  і діє до 
31.12.2016 р., а в частині надання послуг та в частині оплати - до 
повного виконання зобов’язань при наявності бюджетного 
фінансування Договір може бути продовжений на строк, 
достатній для проведення процедури закупівлі на початку 
наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, 
визначеної у цьому Договорі, якщо видатки бюджетних 
асигнувань затверджені в установленому порядку. 

7. Права та 
обов’язки сторін 
 

Замовник має право достроково розірвати договір про закупівлю 
у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши його 
про це не пізніше ніж за 10 днів до дня розірвання договору.  
Замовник має право зменшувати обсяг закупівлі та загальну 
вартість договору про закупівлю залежно від реального 
фінансування видатків. У такому разі Сторони зобов’язані 
внести відповідні зміни до Договору про закупівлю. 
Виконавець зобов'язаний надати послуги у відповідності до 
технічного завдання та умов Договору про закупівлю. 
Виконавець зобов’язаний забезпечити надання послуги у строки, 
встановлені Договором про закупівлю.  

8. Відповідальність 
Сторін 

У разі невиконання або неналежного виконання своїх 
зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, 



передбачену чинним законодавством України та цим Договором. 
У разі порушення умов зобов'язання щодо якості наданої 
послуги Виконавець сплачує штраф у розмірі двадцяти відсотків 
вартості неякісно наданої послуги, за порушення строків 
виконання зобов'язання Виконавець сплачує пеню у розмірі 0,1 
відсотка вартості послуги або суму за не надану послугу, з якого 
допущено прострочення виконання зобов’язання за кожний день 
прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково 
стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості. 
Плата пені або штрафу не звільняє Сторони від виконання своїх 
зобов’язань для даного Договору. 
Замовник або Виконавець не несе відповідальності за порушення 
умов договору, якщо вони доведуть, що вжили всіх залежних від 
них заходів щодо належного виконання цього Договору. 

9. Обставини 
непереборної 
сили 

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) 

10. Інші умови  
 

Послуга, що надається, має відповідати діючим санітарним 
нормам та правилам, мати всі необхідні документи щодо 
можливості надання такої послуги. 
Повноважні представники, які підписують цей Договір від імені 
Сторін, своїми підписами підтверджують згоду на обробку своїх 
персональних даних та подальше використання виключно з 
метою виконання даного Договору протягом строку її дії. 
Невід’ємну частину Договору про закупівлю складає 
Специфікація.  
 

                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 7

Зразок оформлення конверта 
 

 
Адреса відправника (Учасника торгів) 
 
Найменування організації-Учасника 
Адреса: 
назва вулиці, номер будинку (квартири) 
назва населеного пункту, міста 
назва району 
назва області 
п’ятизначний індекс 
Контактні телефони та e-mail (за наявності) 
Код за ЄДРПОУ 
 
 
 
НАЗВА ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 
Послуги, пов'язані з використанням спортивних споруд – за кодом ДК 016:2010 – 93.11.1 (Послуги у сфері 
спорту – за кодом CPV за ДК 021:2015 -  92600000-7  (Оренда льодового поля для занять хокеєм з 
шайбою)) 
 
Реєстраційний №____________________ 
Дата отримання ____________________ 
Час отримання    ____________________ 
 
 
Не відкривати до  13:00 14 квітня 2016 року 
 
Адреса одержувача (Замовника торгів) 
Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Школа спорту» 
Комітету з конкурсних торгів 
вул. Жилянська, буд. 46, м. Київ, 01033 
 

 
Примітки:  
1) конверт повинен бути запечатаний і завірений печаткою організації-Учасника торгів); 
2)  на конверті необхідно вказувати юридичну й фактичну адреси (якщо вони не співпадають); 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


