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                                           Розділ I. Загальні положення 
1 2 

1. Терміни, які вживаються в 
документації конкурсних 
торгів 

  

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання 
вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» 
від 01 червня 2010 року № 2289-VI. Терміни, які 
використовуються в цій документації конкурсних торгів, 
вживаються в значеннях, визначених Законом 

2. Інформація про замовника 
торгів: 

  

- повне найменування: Управління містобудування, архітектури та 
землекористування  Шевченківської районної в місті  Києві 
державної адміністрації 

- місцезнаходження: 01030,  м.Київ, вул.Б.Хмельницького,24. 
- посадова особа замовника, 
уповноважена здійснювати 
зв'язок з учасниками: 

 Ляшенко Наталія Леонідівна , начальник  відділу архітектури; 
тел./факс (044) 427-06-91;Мельнік Олена Вадимівна, головний 
спеціаліст відділу земельних відносин: тел/факс(044) 427-03-40

3. Інформація про предмет 
закупівлі 

  

- найменування предмета 
закупівлі: 

Реконструкція інженерних комунікацій по вул.Мельникова,46 у 
Шевченківському районі (спортивний комплекс 
«Авангард»)(розробка проектно-кошторисної документації, 
стадія «П») 

- вид предмета закупівлі:  Реконструкція  
- місце, кількість, обсяг 
поставки товарів (надання 
послуг, виконання робіт): 

 м. Київ, вул.Мельникова,46 
  

- строк поставки товарів 
(надання послуг, виконання 
робіт): 

липень 2011 року –грудень 2011 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. 
Замовник може встановити, що у разі, якщо учасником 
процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може 
зазначити ціну пропозиції конкурсних торгів у іншій валюті. 
При цьому при розкритті пропозицій конкурсних торгів ціна 
такої пропозиції конкурсних торгів перераховується у гривні за 
офіційним курсом, встановленим Національним банком 
України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про 
що зазначається в протоколі розкриття пропозицій конкурсних 
торгів. 
  

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

Під час проведення процедур закупівель всі документи, що 
готуються замовником, викладаються українською мовою, а 
також одночасно документи можуть мати автентичний 
переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений 
українською мовою. 

Переклад затверджується учасником-нерезидентом і 
скріплюється печаткою.  

 
Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних 

торгів 
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1. Процедура надання 
роз'яснень щодо 
 документації конкурсних 
торгів  

  

  Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, 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 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 
запитів 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 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.  

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

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів 
щодо документації конкурсних торгів замовник повинен 
забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у 
ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім 
особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, 
незалежно від їх присутності на зборах.  

Розділ III. Підготовка 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 завірених 
документів, виданих учаснику 
іншими організаціями 
(підприємствами, 
установами).  

  

  

  

  

  

  

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за 
підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, 
пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному 
конверті. В якому знаходяться дві прошиті і пронумеровані
паперові частини: одна - технічна частина пропозиції, а  друга -
комерційна. Дві паперові частини  підписані по частинам і 
кожна має реєстр. 
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну
пропозицію конкурсних торгів. 
Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати 
пропозиції конкурсних торгів як щодо предмета закупівлі, так і 
щодо  визначених частин предмета закупівлі (зазначається у 
разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів)).
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури 
закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис 
уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, 
а також відбитки печатки*. 
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 посадової особи 
учасника на підписання документів. 
Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, 
який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки 
учасника процедури закупівлі*. 
На конверті повинно бути зазначено: 
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- 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 10:30 год. 23.06.2011р. 
(зазначається дата та час розкриття  пропозицій конкурсних 
торгів”).  

2. Зміст пропозиції 
конкурсних торгів учасника 

  

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником 
процедури закупівлі повинна складатися з: 
- документів, що підтверджують повноваження посадової особи 
або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису 
документів пропозиції конкурсних торгів; 
- документа , що підтверджує надання  учасником забезпечення 
пропозиції конкурсних торгів ; 
- документального підтвердження відповідності пропозиції 
конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та 
іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим 
замовником( кошториси); 
- документально підтвердженої інформації про їх відповідність 
кваліфікаційним критеріям.  

3. 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 
120  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: 

 

 

 

: 

 

1.Зазначені кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 
Закону(Додаток № 1), а саме: 
---- наявність обладнання та матеріально-технічної бази; 
---- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають 
необхідні знання та досвід; 
----наявність документального підтвердження досвіду 
виконання аналогічних договорів; 
----наявність фінансової спроможності. 
 2.Вимоги встановлені статтею 17 Закону та інформація про 
спосіб документального підтвердження відповідності учасників 
встановленим критеріям та вимоги згідно з законодавством
(Додаток №1): 
----підтвердження сплати податків і зборів (обов’язкових 
платежів; 
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----провадження Учасником підприємницької діяльності 
відповідно до положень його статуту; 
----підтвердження правомочності на укладення договору про 
закупівлю; 
----підтвердження відсутності визнання учасника у 
встановленому законом порядку банкрутом та відкриття 
ліквідаційної процедури; 
----підтверження в відсутності змови учасника; 
---- підтвердження у відсутності  учасника , щодо вчинення 
корупційного правопорушення у сфері державних закупівель; 
----підтвердження учасником (фізичною особою) та 
уповноваженої особи учасника представляти його інтереси під 
час проведення процедури закупівлі ,що він(вона) не була 
засуджена 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. 

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

згідно технічного завдання (Додаток 4).  

8. Опис окремої частини 
(частин) предмета закупівлі, 
щодо яких можуть бути 
подані пропозиції 
конкурсних торгів 

 немає 

9. 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. 

Розділ IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 
1. Спосіб, місце та кінцевий 
строк подання  пропозицій 
конкурсних торгів: 

- спосіб подання пропозицій 
конкурсних торгів: 

 - місце подання пропозицій 
конкурсних торгів: 

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

  

  

  

 Особисто  

  
 03190,  м. Київ, вул. Кирпоноса,12 ,  кабінет №.4 
  
 
 23 червня 2011 року до 10:00 год. 
  
  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 
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конкурсних торгів: 

 - місце розкриття пропозицій 
конкурсних торгів: 

 - дата та час розкриття 
пропозицій конкурсних торгів: 

  

  

  

03190,  м. Київ, вул. Кирпоноса,12, кабінет начальника 
управління  

 23 червня 2011 року до 10:30 год. 
 До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів 
замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені 
представники. 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.
Повноваження представника учасника 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. 
Для підтвердження особи такий представник повинен надати 
паспорт або інший документ, що посвідчує особу 
уповноваженого представника учасника. 
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється 
наявність чи відсутність усіх необхідних документів, 
передбачених документацією конкурсних торгів, а також 
оголошуються найменування та місцезнаходження кожного 
учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або 
частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація 
вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних 
торгів. 
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається 
у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою 
затвердженою 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.
Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які 
не були відхилені згідно з цим Законом.  
Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі 

наступного критерія:  
1. Ціна 

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки. 
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Переможцем обирається Учасник, пропозиція якого набрала 
найбільшу кількість балів. 
У випадку однакового значення показника, переможець 

визначається шляхом голосування членів комітету з 
конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в 
голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо 
результати голосування розділилися порівну, вирішальний 
голос має Голова комітету з конкурсних торгів. 
Методика оцінки. 
1. Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається 

наступним чином. Пропозиція, значення критерію «Ціна» у 
якій є найвигіднішою (найменшою), присвоюється 
максимально можлива кількість балів -100. Кількість балів для 
решти пропозицій визначається за формулою: 
Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де 
Бобчисл – обчислювана кількість балів; 
Цmin – найнижче значення за критерієм «Ціна» (в гривнах); 
Цобчисл – значення поточного критерію пропозиції, кількість 

балів для якого обчислюється (в гривнях); 
100 – максимально можлива кількість балів за критерієм 
«Ціна».  

2. Виправлення 
арифметичних помилок 

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. 
Замовник зазначає умови та порядок виправлення 
арифметичних помилок. 
Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних 
помилок, його  пропозиція конкурсних торгів відхиляється.  

3. Інша інформація   1.Ціна «Пропозиції з конкурсних торгів» 
   1.Ціна  пропозиції Учасника означає суму, за яку Учасник 
передбачає виконати замовлення на виконання всіх видів робіт, 
передбачених в технічному  завданні Замовника. 
   2.До розрахунку ціни  пропозиції не  включаються будь-які 
витрати, понесені ним  у процесі здійснення процедури 
закупівлі та укладення договору про закупівлю, витрати, 
пов"язані із оформленням   забезпечення  та забезпечення 
виконання договору (якщо вимагається), витрати, пов"язані із 
укладанням  договору. Зазначені витрати сплачуються 
учасником  за рахунок його прибутку. 
 2.Документи які надаються для підтвердження ціни 
пропозиції( в технічній  частині): 
1.)«Пропозиція» учасника повинна супроводжуватися 
документальним  підтвердженням відповідності робіт до (ДБН 
Д.1.1.-7-2000),  з урахуванням змін та доповнень,  відповідно до 
технічного завдання та надана у друкованому вигляді, а саме : 
 1)кошторис вартості проектних робіт   в будь - якому 
програмному комплексі: «Будівельні технології (ПВР)»,
«Кошторис А-4» та інші.  
2)Календарний графік виконання робіт  
3. Документи, які надаються учасником про 
підприємство(Додаток1) 
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 ---Інші документи (Додаток 1 п.2.8) 
Документація з конкурсних торгів беоплатно надається 
(особисто) замовником  протягом трьох робочих днів з дня 
отримання від особи відповідного запиту   або може бути 
безоплатно отримана на веб-порталі Уповноваженого органу (в 
електронному вигляді) 

4.Відхилення пропозицій 
конкурсних торгів 

   

 

 

  

  

  

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо: 
    1) учасник: 
    не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим 
статтею 16 цього Закону; 
    не погоджується з виправленням виявленої замовником 
арифметичної помилки; 
     не надав забезпечення; 
    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  робіт; 
---неможливості усунення порушень, які виникли через 
виявлені порушення законодавства з питань державних 
закупівель; 
---виявлення факту змови учасників; 
---порушення порядку публікації оголошення про проведення 
процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати 
процедури закупівлі, передбаченого цим Законом; 
---подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних 
торгів; 
---відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим 
Законом; 
---якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох 
учасників. 
    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. 
    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. 
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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 14 днів з дати публікації у 
державному офіційному друкованому виданні з питань 
державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції 
конкурсних торгів. 

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

  

     Основні вимоги до договору про закупівлю відповідно
Стаття 40

Учасник переможець при укладанні договору повинен 
надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду 
господарської діяльності. 
Істотні умови договору відповідно до Проекту договору 
(Додаток № 3) 

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 не укладення 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 

Забезпечення виконання договору не вимагається 
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                                                                                                                                                       ДОДАТОК 1 
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ 

УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА 
1. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження відповідності пропозиції учасника 
кваліфікаційним критеріям (ст.16 Закон): 
1.1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази: 
Довідка в довільній формі про наявність необхідного обладнання ( офісна техніка, прогамні комплекси та 
інше). 
 
1.2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: 
Довідка за наступною  формою або в довільний формі про наявність працівників необхідної кваліфікації. 

1.3. Наявність документального підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів: 

Довідка за формою (не менше трьох  від попередніх замовників) 

Повна назва об’єкта Замовник (адреса, телефон) № та дата договору Термін виконання  
    

1.4. Наявність фінансової спроможності*: 

1.4.1. Копія балансу за останній звітний період; 
1.4.2.  Копія звіту про фінансові результати за останній звітний період; 
1.4.3. Копія звіту про рух грошових коштів за останній звітний період; 
1.4.4.  Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами. 
 
2.Вимоги встановлені статтею 17 Закону та інформація про спосіб документального підтвердження 
відповідності учасників встановленим критеріям та вимоги згідно з законодавством: 
2.1. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових 
платежів), передбачених законодавством:  
2.1.1 Оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до 
бюджету дійсну на момент розкриття  пропозицій конкурсних торгів. 
2.1.2 Копія документа, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на облік в органі державної 
податкової служби( для фізичних осіб-підприємців) 
2.2. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він здійснює господарську 
діяльність   
2.2.1.Копія Статуту або іншого установчого документу( для юридичної особи). 
2.2.2.Оригінал документа , що підтверджує реєстрацію фізичної особи –підприємця у відповідному органі 
Пенсійного фонду України  
2.3. Документи підтвердження правомочності на укладення договору про закупівлю: 
2.3.1.Протокол засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення або інший документ, що 
підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання договору. 
2.4. Документи , які повинен подати Учасник для підтвердження відсутності визнання учасника у 
встановленому законом порядку банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури: 
2.4.1.Оригінал довідки з агентства з питань банкрутства, або департаменту з питань банкрутства міністерства 
економіки України про відсутність підприємства-учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких 
порушено провадження у справі про банкрутство. (довідка чина на момент розкриття, але не більше місячної 
давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів) 
2.5.Документи, які повинен подати  Учасник для   підтверження в відсутності змови учасника з іншими 
учасниками 
2.5.1. Довідка в довільній формі на бланку учасника. 
2.6 Документи, які повинен подати  Учасник для  підтвердження у відсутності  учасника , щодо 
вчинення корупційного правопорушення у сфері державних закупівель 
2.6.1. Довідка в довільній формі на бланку учасника. 

№ Прізвище, 
ініціали 

Назва освітнього закладу, де було 
отримано освіту 

Посада, 
спеціальність 

Досвід роботи (стаж 
роботи) 
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2.7.Документи, які повинен подати  Учасник для   підтвердження учасником (фізичною особою) та 
уповноваженої особи учасника представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі , 
що він(вона) не була засуджена 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. 
2.7.1. Довідка в довільній формі на бланку учасника. 
 
2.8. Інші документи: 
2.8.1. 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;  
2.8.2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності). 
2.8.3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб). 
2.8.4. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб). 
2.8.5.Копія паспорту (для фізичних осіб). 

 
 
 
 
 
 

• Примітки: 

а) усі документи (за винятком оригіналів), повинні бути завірені відповідно до п.1 Оформлення пропозицій 

конкурсних торгів Розділу ІІІ Підготовка пропозицій конкурсних  торгів ; 

б)документи надані в довільній формі, подавти на бланку учасника і за підписом уповноваженої особи та завірені 

печаткою учасника 

в)до п.1.4.-документи, що не передбачені законодавством не подаються в пропозиції учасником, але  написати лист-

роз’ясення що  не подаєте (на бланку учасника і за підписом уповноваженої особи та завірити печаткою учасника); 

г) усі документи в Додатку 1 надавати в комерційній частині. 
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                                                                                                                                                           ДОДАТОК 2 
 Форма „Пропозиція  конкурсних  торгів " подається у вигляді, наведеному нижче бажано на бланку Учасника. 
Учасник не повинен відступати від даної форми. 

 

 

 

ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ" 
 

         Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю робіт з 
реконструкції інженерних комунікацій по вул.Мельникова,46 у Шевченківському районі 
(спортивний комплекс «Авангард»)(розробка проектно-кошторисної документації, стадія «П») 
згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів. 
Вивчивши документацію з конкурсних торгів та технічне завдання (надалі ТЗ), на виконання 
зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та зобов’язуємося 
виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у комерційній частині цієї пропозиції  
на загальну суму грн. (з ПДВ):  

1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом 
з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору 
між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі 
умови, передбачені Договором. 

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції конкурсних торгів протягом  120 кал. 
днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція 
конкурсних торгів  буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до 
закінчення зазначеного терміну. 

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

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником 
не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з 
питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше 
ніж 30 днів з дня акцепту пропозиції. 
 
 
 
                                                                                                                           

 
 

 
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою. 
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                                                                                                                                                           ДОДАТОК 3 
Проект договору 

ДОГОВІР № _____ 
про закупівлю робіт  

   м. Київ                                                                                                         “____”___________20__ р. 
 

Управління містобудування, архітектури та землекористування  Шевченківської районної 
в місті  Києві державної адміністрації, (надалі - Замовник) в особі начальника управління Кацапчук 
Людмили Миколаївни, що діє на підставі Положення, затвердженого розпорядженням Шевченківської 
районної в місті  Києві державної адміністрації від 29.12.2010 № 12, з однієї сторони, та   

______________________________________________________________________________ 
(надалі – Виконавець), в особі  ________________________________________________________, що діє 
на підставі Статуту,  з другої сторони, а в подальшому разом - Сторони, уклали цей Договір (надалі - 
Договір)  про наступне: 

I.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
 

1.1. Виконавець завданням Замовника зобов’язується на свій ризик виконати роботи передбачені 
п. 1.2. Договору, а  Замовник зобов’язується прийняти виконані роботи та оплатити їх вартість, згідно з 
умовами  даного Договору. 

1.2. Найменування робіт: розробка проектно-кошторисної документації, стадія «П», по об’єкту: 
„__________________________________________________________________” (надалі - Роботи). 

1.3. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. 
 II.  ЯКІСТЬ РОБІТ  

2.1. Виконавець зобов’язаний виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких повинна 
відповідати вимогам ДБН Д.1.1-7-2000 та ДБН А.2.2-3-2004 та інших нормативно-правових актів в 
галузі будівництва, з урахуванням вимог Цивільного кодексу України та Господарського кодексу 
України. 

 
                                                III.  ЦІНА ДОГОВОРУ 
 
3.1.  Ціна цього Договору на момент підписання визначається  пропозицією переможця торгів та 

становить: _____________(_____________________________________________) грн. 00 коп., в т.ч. 
ПДВ 20% – ________ грн.______ коп. 

3.2. Перелік, обсяги та вартість робіт визначаються  кошторисом (Додаток № 1), розробленим 
Виконавцем згідно „Правил визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що 
здійснюється на території України” ДБН Д.1.1-7-2000. 

3.3. Кошторис стає невід’ємною частиною цього Договору після  затвердження його Замовником 
та отримання позитивного висновку від Київської міської філії ДП ”Укрдержбудекспертиза” 
Центральної служби Української державної будівельної експертизи.                                                                    

3.4. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, шляхом укладення 
відповідної додаткової угоди. 

 
                             IV.  ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ 
 
4.1. Фінансування робіт проводиться на підставі складеного та узгодженого Сторонами плану 

фінансування  в межах запланованих коштів на поточний період (Додаток № 2). 
4.2. Роботи за цим Договором фінансуються за рахунок бюджетних коштів. 
4.3. Замовник здійснює оплату робіт протягом 10-ти банківських днів з дня підписання 

Сторонами акту здачі-приймання виконаних робіт. 
4.4. Оплата здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на     

поточний рахунок Виконавця. 
 
4.5. Фінансування виконаних робіт здійснюється після надходження коштів на рахунок 

Замовника від районного фінансового управління. 
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4.6. У разі затримки бюджетного фінансування Замовник сплачує вартість виконаних           робіт 
протягом 10 банківських днів з моменту поновлення бюджетного фінансування та                отримання 
ним коштів на свій розрахунковий рахунок. 

 
V. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ 

 
5.1. Строк виконання робіт встановлюється у відповідності до погодженого Сторонами 

календарного графіку виконання робіт та становить ________ календарних днів (Додаток № 3). 
5.2. Виконавець розпочинає роботи в 10-ти денний термін, з моменту отримання письмового 

повідомлення Замовника про початок проведення робіт; 
5.3. При необхідності надання Виконавцю додаткової документації необхідної для виконання 

проектних робіт, строк визначений в п. 5.1. даного Договору, подовжується на час її надання 
Замовником. 

5.4. Після закінчення робіт Виконавець передає Замовнику проектно-кошторисну документацію в 
кількості 4-х примірників ( в т.ч. на магнітних носіях ) та акт здачі-приймання  виконаних робіт, який є 
підставою для остаточного розрахунку за виконану роботу. 

5.5. Після отримання акту Замовник на протязі 5 календарних днів зобов’язаний      
ознайомитись з роботами Виконавця, підписати акт, чи надати письмові зауваження про наявні 
недоліки. 

5.6. При виявленні недоліків у виконаній роботі, Виконавець зобов’язаний безкоштовно 
виправити усі наявні недоліки, у визначений Замовником строк. 

5.7. Якщо в процесі виконання робіт виявиться неможливість їх продовження, Виконавець  
зобов’язується протягом 3-х робочих днів в письмовій формі  повідомити про це Замовника. 

5.8. При простроченні виконання робіт більш як 10 діб Замовник має право розірвати  Договір в 
односторонньому порядку. При цьому Виконавець сплачує збитки, викликані простроченням 
виконання робіт. 

VI.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
 

6.1. Замовник зобов’язаний : 
6.1.1. Прийняти в установленому Договором порядку виконані роботи; 
6.1.2. Своєчасно та в повному обсязі провести оплату виконаних робіт; 
6.1.3. Забезпечити Виконавцю необхідні умови для якісного виконання зобов’язань останнього по 

цьому Договору;  
6.1.4. Негайно повідомити Виконавця про виявлені недоліки в роботі. 
6.2. Замовник  має право: 
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у випадку невиконання Виконавцем зобов’язань за 

Договором, письмово повідомивши про це Виконавця за 10 календарних днів до дати розірвання 
Договору;  

6.2.2. Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від 
реального фінансування видатків, шляхом укладення відповідної додаткової угоди до цього Договору; 

6.2.3. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків; 
6.2.4. Вимагати безоплатного та своєчасного усунення недоліків,  допущених Виконавцем в 

процесі виконання робіт; 
6.2.5. Відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши 

Виконавцю фактично виконану частину робіт; 
6.2.6. Вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень 

Виконавцем умов Договору; 
 6.2.7. Вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків, якщо Виконавець своєчасно не 

розпочав виконання робіт або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у визначені строки стає 
неможливим;  

 
6.2.8. Замовник також має інші права та обов’язки, передбачені цим Договором, Цивільним і 

Господарським кодексами України та іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства 
України. 

6.3. Виконавець зобов’язаний :   
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6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором; 
6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II 

цього Договору; 
6.3.3. Розпочати роботи в 10-ти денний термін, з моменту отримання письмового повідомлення 

Замовника про початок проведення робіт; 
6.3.4. Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені в процесі їх виконання; 
6.3.5. Передати Замовнику у порядку, передбаченому Договором, виконані роботи; 
6.3.6. Мати встановлені законодавством України відповідні дозвільні документи на виконання  

робіт; 
6.4. Виконавець має право: 
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримати плату за виконані роботи, в порядку та на умовах 

визначених цим Договором.; 
6.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника та за умови 

дотримання вимог щодо якості робіт. 
6.4.3. У разі невиконання Замовником  зобов’язань за Договором, Виконавець має право 

достроково розірвати цей Договір, письмово повідомивши про це Замовника за 10 календарних днів до 
дати розірвання Договору;  

6.4.4. За письмовою згодою Замовника залучати до виконання  робіт третіх осіб залишаючись 
відповідальним перед Замовником за результати їхньої роботи; 

6.4.5. За письмовою згодою Замовника передати свої права за цим Договором третім особам 
(відступленої права вимоги); 

6.4.6. Зупинити роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов’язань за Договором, що 
призвело до ускладнення або неможливості виконання робіт; 

6.4.7. Виконавець також має інші права та обов’язки, передбачені цим Договором, Цивільним і 
Господарським кодексами України та іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства 
України. 

 
VII.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

  
7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним Договором, Сторони несуть 

відповідальність передбачену цим Договором та чинним законодавством України. 
7.2. Виконавець несе відповідальність за якість і строки виконання робіт. 
7.3. Виконавець звільняється від  відповідальності за порушення строків виконання робіт,         у 

разі ненадання або несвоєчасного надання Замовником документації необхідної для їх належного 
виконання.                  

7.4. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за даним Договором, Виконавець 
сплачує Замовнику  пеню, з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який 
сплачується пеня, від загальної суми Договору за кожен день такого прострочення. 

7.5. У разі порушення строків виконання робіт не з вини Виконавця, Замовник на підставі 
обґрунтувань, переглядає ці строки, про що укладається відповідна додаткова угода. 

7.6. Виконавець несе майнову відповідальність за збереження виконаних робіт протягом дії 
Договору. 

7.7. У разі порушення з вини Замовника передбачених Договором  строків оплати виконаних 
робіт, Замовник сплачує Виконавцю пеню, у  розмірі однієї облікової ставки НБУ, що діяла у період, за 
який сплачується пеня, від вартості несплаченої суми, за кожен день такого прострочення. 

 
7.8. Замовник звільняється від відповідальності за несвоєчасну оплату виконаних робіт у випадку, 

якщо це сталося внаслідок затримки бюджетного фінансування . 
7.9. Оплата неустойки, встановленої цим Договором, не звільняє Сторони від виконання своїх 

обов’язків за Договором. 
7.10. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення  його 

умов під час його дії. 
 

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 
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8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх 
зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком випадку або обставин непереборної 
сили, які виникли після укладення цього Договору, перебувають поза волею та межами контролю 
Сторін, та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними заходами, надалі – «форс-
мажор». 

8.2. Під випадком Сторони розуміють надзвичайну подію, яка не носить характеру    
невідворотної, однак є непередбачуваною і раптовою для Сторін, а саме: акти,  рішення, дії або 
бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування,  зміни в законодавстві 
України за умови, що дані обставини безпосередньо вплинули на своєчасне виконання зобов'язань 
Сторони. Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють повінь, пожежу, землетрус та інші 
стихійні лиха, оголошену та неоголошену війну, загрозу війни, терористичний акт, блокаду, революцію, 
заколот, повстання, масові заворушення тощо. 

8.3. Факт виникнення форс-мажорних обставин повинен бути підтверджений документально 
компетентним органом – Торгово-промисловою палатою України. В разі відсутності такого 
підтвердження Сторона, яка не виконала свої зобов’язання, несе відповідальність в повному обсязі. 

8.4. При настанні обставин, зазначених у пункті 8.1., Сторона, яка опинилася під їх впливом, 
повинна в розумний строк, але не пізніше ніж через 5 календарних днів з дня виникнення форс-мажору, 
без затримки повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі. Повідомлення повинно містити 
інформацію про характер обставин і, якщо можливо, оцінку їх впливу на можливість виконання 
Стороною своїх зобов’язань за цим Договором та графік виконання зобов’язань. 

8.5. Після припинення обставин, зазначених у пункті 8.1, Сторона,  яка  опинилася  під  впливом 
обставин форс-мажору, повинна без затримки, але не пізніше ніж через 5 календарних днів з дня 
припинення форс-мажору,  повідомити про це іншу Сторону у  письмовій формі. Повідомлення повинно 
містити термін, в який передбачається виконати зобов’язання за цим Договором. 

8.6. У разі, якщо Сторона не направить або несвоєчасно направить повідомлення, передбачені в 
пунктах 8.4. та 8.5., вона повинна відшкодувати іншій Стороні збитки, які виникли у зв’язку з таким 
неповідомленням або несвоєчасним повідомленням. 

8.7. У випадках, передбачених пунктом 8.1, строк виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим 
Договором збільшується пропорційно часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки. В разі, 
коли обставини та їх наслідки, передбачені пунктом 8.1, продовжують існувати більш, ніж 1 місяць, або 
коли при настанні таких обставин стає очевидно, що такі обставини та їх наслідки будуть діяти більше 
цього строку, Сторони у найкоротший термін проводять переговори з метою виявлення прийнятних для 
Сторін альтернативних шляхів виконання цього Договору та досягнення відповідної домовленості. 

8.8. Неспроможність Сторін знайти прийнятні альтернативні шляхи виконання зобов’язань  та 
дійти до взаємної згоди щодо таких шляхів, надає кожній Стороні право направити іншій Стороні 
повідомлення про припинення Договору. Повідомлення про припинення Договору направляється іншій 
Стороні не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня його розірвання. 

8.9. Форс-мажор звільняє Сторони від відповідальності, але не звільняє від виконання грошових 
зобов’язань. 

IX. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей при виконанні умов даного Договору, Сторони 

зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів та прийняття відповідних рішень. 
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються в судовому порядку, 

згідно з чинним законодавством  України. 
 

X. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ  
10.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання та скріплення печатками Сторін і 

діє до 31 грудня 2011 року.  
10.2. В будь-якому випадку термін дії Договору продовжується до повного виконання Сторонами 

своїх зобов’язань згідно умов цього Договору, шляхом укладення та підписання Сторонами відповідної 
додаткової угоди. 

XI.  ІНШІ УМОВИ  
   

11.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформляються Сторонами в письмовій формі і 
вступають в силу з моменту їх підписання та скріплення печатками Сторін. 
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11.2. Усі повідомлення між Сторонами здійснюються у письмовій формі, направляються адресатові 
рекомендованим або цінним листом, телеграмою, або вручаються під розписку. 

11.3. У випадку зміни реквізитів (юридична чи фактична адреса, назва, форма власності), Сторона, 
у якої відбулася така зміна, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону протягом 5 (п'яти) 
календарних днів. 

11.4. Дострокове припинення Договору може мати місце за угодою Сторін, так і в судовому 
порядку за заявою будь-якої Сторони при порушенні умов Договору. 

11.5. Договір розривається в односторонньому порядку за ініціативою Замовника у випадках, що 
передбачені умовами Договору. Виконавець бере на себе ризик неодержання повідомлення Замовника 
про розірвання Договору, якщо повідомлення відправлено Виконавцю рекомендованим листом через 
засоби поштового зв’язку України за фактичною адресою, зазначеною у Договорі. 

11.6. На момент укладання даного Договору, Замовник є неприбутковою організацією, а  
Виконавець має статус платника податку на прибуток на загальних підставах.                                                   

11.7. Виконавець підтверджує, що він має усі необхідні дозволи (ліцензії), які вимагаються чинним 
законодавством України, для належного виконання ним своїх обов'язків за цим Договором.  

11.8. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну 
силу, по одному примірнику для кожної із Сторін. 

11.9. З усіх питань, що не врегульовані даним Договором, Сторони керуються чинним    
законодавством України. 

XII.  ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ 
 

12.1. До цього Договору додаються:  

• Додаток № 1- кошторис; 

• Додаток № 2- план фінансування; 

• Додаток № 3 - календарний графік виконання робіт. 

12.2. Додатки є невід’ємною частиною цього Договору. 

XIIІ.  ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
 

ВИКОНАВЕЦЬ                                                             ЗАМОВНИК                                   
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 
Юр. Адреса ________________________________ 
Факт. адреса:_______________________________ 
р/р _______________________________________ 
в _________________________________________ 
МФО _____________________________________ 
Код ЄДРПОУ ______________________________ 

Управління містобудування, архітектури 
та землекористування                 
Шевченківської РДА 

 
Юр.адреса  01030, Київ, вул.  
Б.Хмельницького,24  
Факт. адреса: 03190 м. Київ, вул. 
Кирпоноса,12 
р/р _________________________________ 
ГУ ДК у  м. Києві 
МФО 820019 
Код ЄДРПОУ 37470154 

 
                                                                     Договір підписали: 
                                                                                                                            
   _________________                                                    Начальник     
                                                                                         
   _________________________________                 _________________________ Л.КАЦАПЧУК    
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                                                                                                                                      ДОДАТОК  4  

 
„ЗАТВЕРДЖЕНО” 

Заступник начальника управління  
містобудування, архітектури 
та землекористування  
Шевченківської районної в місті  
Києві державної адміністрації  
_______________  І. Ваганов 
„04” 05 .2011 р. 

 
 

Технічне завдання  
 

на реконструкцію інженерних комунікацій по вул. Мельникова, 46 у Шевченківському 
районі (спортивний комплекс „Авангард”) 

(розробка проектно-кошторисної документації, стадія „П”) 
 
 

№ п/п Найменування інженерних 
комунікацій Кількість Примітки 

1 Електричні мережі  до чотирьох споруд 
спортивної школи згідно додатку 

2 Теплові мережі до чотирьох споруд 
спортивної школи згідно додатку 

3 Водопровід до чотирьох споруд 
спортивної школи згідно додатку 

4 Каналізація до чотирьох споруд 
спортивної школи згідно додатку 

5 Газ до чотирьох споруд 
спортивної школи згідно додатку 

6 Мережі дощової каналізації до чотирьох споруд 
спортивної школи згідно додатку 

    
 
Додаток:   топоплан М 1:500. 
 
Примітки: кількість мереж буде уточнено після отримання технічних умов відповідних 
служб. 
 
 
Начальник відділу архітектури 
управління містобудування, 
архітектури та землекористування                                             Н.Л. Ляшенко 
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                                                                   Додаток до техничного завдання Топоплан М1:500 
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