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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 
01.06.2010 № 2289 (далі – Закон). Терміни, які використовуються 
в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, 
визначених Законом. 

2. Інформація про замовника 
торгів 

 

повне найменування Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського 
резерву з фігурного катання на ковзанах «Сюіта» 

місцезнаходження Україна, 04119, м.Київ, вул.Мельникова, 44 
посадова особа замовника, 
уповноважена здійснювати 
зв'язок з учасниками 

голова комітету з конкурсних торгів, директор Петрова 
Ольга Володимирівна, 04119, м.Київ, вул.Мельникова, 44, 
тел.: (067) 449-04-32 

3. Інформація про предмет 
закупівлі 

 

найменування предмета 
закупівлі 

Послуги з експлуатації спортивних споруд (оренда льодово-
тренувального комплексу), код ДК 92.61.1 

вид предмета закупівлі Послуги з оренди 
місце, кількість, обсяг поставки 
товарів (надання послуг, 
виконання робіт) 

Місце надання послуг – м. Київ. 
Вимоги до предмета закупівлі визначені у Додатку 3 до 
Документації конкурсних торгів. 

строк поставки товарів 
(надання послуг, виконання 
робіт). 

6 місяців з дати підписання договору 

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), в якій (яких) повинна 
бути розрахована і зазначена 
ціна пропозиції конкурсних 
торгів 

Ціни зазначаються у національній валюті замовника – гривнях. 

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

Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних 
торгів, можуть бути складені українською та/або російською 
мовами. 

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів 
1. Процедура надання 
роз'яснень щодо документації 
конкурсних торгів 

Учасник, який отримав від замовника 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, 
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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 у 
відповідність документації конкурсних торгів із вимогами  
чинного  законодавства або  такі  зміни вимагає рішення органу 
оскарження. У такому разі замовник зобов'язаний внести 
відповідні зміни до документації конкурсних торгів та 
продовжити 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 

Проведення зборів не планується. 
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 надіслати його всім особам, 
яким було подано  документацію конкурсних торгів, незалежно 
від їх присутності на зборах.  
Зазначені інформація оприлюднюються замовником відповідно 
до статті 10 Закону. 

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 
1. Оформлення пропозиції 
конкурсних торгів 
*Ця вимога не стосується 
учасників, які здійснюють 
діяльність без печатки згідно з 
законодавством, за винятком 
оригіналів чи нотаріально 
завірених документів, виданих 
учаснику іншими організаціями 
(підприємствами, установами). 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій друкованій 
формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника. 
Такі повноваження та повноваження на їх видачу зазначаються у 
письмовому дорученні, що подається у складі пропозиції 
конкурсних торгів. Документи пропозиції конкурсних торгів 
повинні містити підпис уповноваженої посадової особи учасника 
та печатку* учасника (крім підприємців, що здійснюють 
діяльність без печатки згідно чинного законодавства), за 
винятком, нотаріально завірених документів та оригіналів 
документів, виданих учаснику іншими організаціями 
(підприємствами, установами).  
Всі документи пропозиції конкурсних торгів, за винятком 
забезпечення пропозиції конкурсних торгів, прошиваються, 
нумеруються та скріплюються печаткою. 
Документи пропозиції конкурсних торгів опечатуються в одному 
конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбиток 
мастичної печатки учасника (крім підприємців, що здійснюють 
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діяльність без печатки згідно чинного законодавства) та на 
якому повинно бути зазначено: 

• не відкривати до 10.30  22.06.2011 р.;  
• адресу та назву замовника; 
• адресу та назву учасника, код ЄДРПОУ, номери 

телефонів; 
• назву предмета закупівлі. 

Якщо конверт, що містить пропозицію конкурсних торгів, не 
оформлений, не запечатаний або не промаркований у 
відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе 
відповідальності за передчасне розкриття конверта, його втрату 
або запізнення. 
Кожний учасник має право подати лише одну пропозицію 
конкурсних торгів.  
Учасник подає пропозицію конкурсних торгів щодо всього 
предмету закупівлі, визначеного у Додатку 3 до цієї 
Документації конкурсних торгів. 

2. Зміст пропозиції конкурсних 
торгів 

Пропозиція, що подається учасником, повинна містити наступні 
документи та інформацію: 
- заповнену форму згідно з Додатком 1 Документації конкурсних 
торгів;  
- документальне підтвердження надання забезпечення 
пропозицій конкурсних торгів відповідно до пункту 3 Розділу 
ІІІ, якщо його надання передбачене умовами документації 
конкурсних торгів; 
- документальне підтвердження відповідності учасника 
встановленим кваліфікаційним критеріям та вимогам статті 17 
Закону (Додаток 2 до цієї Документації конкурсних торгів); 
- інформацію та документи про відповідність запропонованого 
предмету закупівлі вимогам цієї Документації конкурсних 
торгів, підготовлені відповідно до вимог п.7 Розділу ІІІ та 
Додатку 3 Документації конкурсних торгів; 
- копію, завірену нотаріально або учасником, або оригінал 
документу, який підтверджує статус та повноваження особи на 
підписання пропозиції конкурсних торгів (виписка (витяг) з 
протоколу зборів засновників про призначення директора, 
президента, голови правління, довіреність керівника учасника чи 
інше);  
- копію документа, засвідчену нотаріально або учасником, про 
державну реєстрацію учасника (при наявності); 
- копію довідки, засвідчену нотаріально або учасником, про 
включення в ЄДРПОУ (при наявності); 
- копію довідки, засвідчену нотаріально або учасником, про 
взяття на облік платника податків (форма № 4–ОПП) (при 
наявності); 
- копію свідоцтва, засвідчену нотаріально або учасником, 
платника ПДВ або копію свідоцтва, засвідчену нотаріально,  про 
сплату єдиного податку (при наявності); 
- копію паспорту (для фізичної особи), засвідчену учасником; 
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- копію ідентифікаційного коду (для фізичної особи), засвідчену 
учасником. 
Для правильного оформлення пропозиції конкурсних торгів 
учасник вивчає всі інструкції, форми, терміни та специфікації, 
наведені у Документації конкурсних торгів. Неспроможність 
подати всю інформацію, що потребує Документація конкурсних 
торгів, або подання пропозиції, яка не відповідає вимогам в усіх 
відношеннях, буде віднесена на ризик учасника та спричинить за 
собою відхилення такої пропозиції.  
Документи, які вимагаються замовником відповідно до вимог 
цієї Документації конкурсних торгів у складі пропозиції 
конкурсних торгів, але не передбачені чинним законодавством 
України для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних 
осіб, не подаються останніми 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. 
Замовник не заперечує щодо надання учасником за його 
бажанням будь-яких додаткових документів про досвід учасника 
та його технічні можливості щодо предмета закупівлі. 
Неподання таких додаткових документів, які не вимагаються 
Документацією конкурсних торгів, не буде розцінено як 
невідповідність пропозиції конкурсних торгів умовам 
Документації конкурсних торгів. 

3. Забезпечення пропозиції 
конкурсних торгів 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається. 

4. Умови повернення чи 
неповернення забезпечення 
пропозиції конкурсних торгів 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається. 

5. Строк, протягом якого 
пропозиції конкурсних торгів є 
дійсними 

Пропозиції залишаються чинними протягом 90 (дев’яноста) днів 
з моменту закінчення строку подання пропозицій конкурсних 
торгів. Пропозиція, дійсна на коротший період, відхиляється як 
невідповідна. 
До закінчення строку дії пропозиції замовник має право 
вимагати від учасника продовжити строк дії пропозиції на 
додатковий конкретний період часу. Запит та відповіді учасника 
подаються у письмовій формі. 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. 
Учасники, які не продовжили строк дії своїх забезпечень 
пропозицій конкурсних торгів, є такими, що відхилили вимогу 
щодо продовження дії своїх пропозицій конкурсних торгів. 

6. Кваліфікаційні критерії до 
учасників 

Згідно з умовами цієї документації та Додатком 2 Документації 
конкурсних торгів учасник подає у складі пропозиції документи 
та інформацію, що підтверджують відповідність учасника, 
встановленим кваліфікаційним критеріям та вимогам, 
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встановленим замовником відповідно до статті 17 Закону. 
Оцінка відповідності учасників встановленим кваліфікаційним 
критеріям та вимогам, встановленим замовником відповідно до 
статті 17 Закону, здійснюється на підставі письмових 
документів, наданих учасниками у складі пропозиції конкурсних 
торгів. Пропозиція конкурсних торгів, що не містить вказаних 
документів про відповідність учасника встановленим 
кваліфікаційним критеріям або вимогам, встановленим 
замовником відповідно до статті 17 Закону,  або зміст наданих 
документів не відповідає встановленим замовником вимогам, є 
такою, що не відповідає вимогам Документації конкурсних 
торгів. 
Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації,  
наданої учасником, до органів державної  влади, підприємств,  
установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі  
отримання  достовірної інформації про його невідповідність 
вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, 
зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту 
зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої  
недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні  
результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію 
конкурсних торгів такого учасника. 

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

7.1. Учасник повинен надати в пропозиції конкурсних торгів 
документи та інформацію, що підтверджують відповідність 
запропонованого предмета закупівлі вимогам Документації 
конкурсних торгів до предмету закупівлі, визначеним у Додатку 
3 до цієї Документації конкурсних торгів.  
Інформація про відповідність запропонованого предмету 
закупівлі вимогам Документації конкурсних торгів повинна бути 
підтверджена: 
- відомостями про запропонований в пропозиції конкурсних 
торгів об’єкт оренди (адреса, площа, загальні характеристики, 
опис, який повинен містити відповіді на кожне із запитань 
Додатку 3 Документації конкурсних торгів). 
Пропозиція конкурсних торгів, що не відповідає Технічним 
вимогам, викладеним у Додатку 3, буде відхилена як 
невідповідна вимогам Документації конкурсних торгів. 

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

Учасник подає пропозицію конкурсних торгів щодо всього 
предмету закупівлі, визначеного у Додатку 3 до цієї 
Документації конкурсних торгів. 

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 
без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. 
Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних  
торгів враховуються,  у разі якщо вони отримані замовником до  
закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. 
Повідомлення про відкликання може також надсилатися 
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засобами зв’язку, але з наступним надсиланням копії із 
підтвердженням, із поштовим штемпелем не пізніше кінцевого 
строку подання пропозицій. 
Після відкриття конверта, внесення змін до пропозиції 
конкурсних торгів не дозволяється. У винятковому випадку на 
запит комітету з конкурсних торгів учасник може дати лише 
пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи її суті. 
Зміна або відкликання пропозиції у період між кінцевим 
терміном подання пропозицій та розкриттям пропозицій 
конкурсних торгів призведе до відхилення пропозиції 
конкурсних торгів. 

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

Поштою або особисто. 

місце подання пропозицій 
конкурсних торгів 

Україна, 04119, м.Київ, вул.Мельникова, 44, к.11 

кінцевий строк подання 
пропозицій конкурсних торгів 
(дата, час) 

До 10.00 22.06.2011 
Пропозиції повинні бути одержані за адресою не пізніше часу та 
дати, зазначених у Загальній інформації про закупівлю. 
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 

Україна, 04119, м.Київ, вул.Мельникова, 44, к.11 

дата та час розкриття 
пропозицій конкурсних торгів 

10.30 22.06.2011 
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. 
Якщо учасником торгів є фізична особа, то вона повинна мати при 
собі оригінал документа, що засвідчує її особу; якщо учасником 
торгів виступає юридична особа, яку представляє керівник, він 
повинен надати завірені копії документів, що підтверджують 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 
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при собі оригінал документа, що засвідчує його особу. 
Відсутність учасника або  його уповноваженого представника 
під час проведення процедури розкриття пропозицій конкурсних 
торгів не є підставою для відмови у розкритті чи розгляді або 
для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.  
Під час проведення процедур розкриття пропозицій конкурсних 
торгів мають право бути присутніми представники засобів 
масової інформації. Замовники  зобов'язані  забезпечити 
безперешкодний доступ представників засобів масової 
інформації на їхню вимогу до процедури розкриття пропозицій 
конкурсних торгів.  
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.  Відсутність 
будь-якої інформації, документів, надання яких передбачено 
Документацією конкурсних торгів, протоколюються і є 
підставою для подальшого відхилення такої пропозиції 
конкурсних торгів. 
Протокол розкриття пропозицій  конкурсних торгів складається 
у  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. 

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 було відхилено згідно із Законом, та з урахуванням інших 
вимог даної Документації конкурсних торгів. 
Порівнюються ціни, лише зазначені на умовах п. 3.1. Розділу V 
цієї Документації конкурсних торгів. 
Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, 
пропозиції конкурсних торгів яких не були відхилені, на підставі 
критеріїв і методики оцінки пропозицій конкурсних торгів,  
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зазначених  у Додатку 5 Документації конкурсних торгів. 

2. Виправлення арифметичних 
помилок 

Арифметичні помилки виправляються замовником у такій 
послідовності: 
а) при розходженні між сумами, літерами та в цифрах, сума 
літерами є визначальною; 
б) при розходженні між ціною одиниці окремого елементу та 
підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за 
одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а 
підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд замовника, в 
ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, у 
такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а 
ціна за одиницю виправляється; 
в) при розходженні між підсумковою ціною пропозиції 
конкурсних торгів, зазначеної у пропозиції конкурсних торгів та 
отриманою шляхом додавання елементів ціни, та підсумковою 
ціною пропозиції конкурсних торгів, отриманою при перевірці 
пропозиції конкурсних торгів шляхом додавання замовником 
елементів ціни, визначальною є фактична сума ціни пропозиції 
конкурсних торгів, отримана шляхом додавання елементів ціни 
замовником при перевірці. 
Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, 
виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час 
проведення процедури оцінки, за умови отримання письмової 
згоди учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів, на 
таке виправлення.  
Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, 
його пропозиція відхиляється. 

3. Інша інформація. 3.1. Ціна пропозиції 
При розрахунку вартості пропозиції конкурсних торгів 
учасником враховується ціна предмету закупівлі відповідно до 
цієї Інструкції та всі витрати, пов’язані з виконанням зобов’язань 
Учасника процедури закупівлі щодо надання в оренду льодово-
тренувального комплексу відповідно до умов викладених у 
пункті 7 Розділу ІІІ цієї Інструкції та основних умов договору. 
Учасник повинен зазначити у формі пропозиції конкурсних 
торгів  згідно з Додатком 1 цієї Документації конкурсних торгів 
вартість послуг за весь період їх надання, у тому числі вартість 
оренди за один місяць. 
Вартість пропозиції повинна враховувати усі податки та збори, 
що сплачуються або мають бути сплачені стосовно 
запропонованого приміщення. 
3.2. Відмова в участі у процедурі закупівлі 
Замовник приймає рішення про  відмову учаснику, учаснику 
попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, 
попередній кваліфікації  учасників та зобов'язаний відхилити 
пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову 
пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації), у 
разі якщо:  
1) він має незаперечні докази того, що учасник або учасник 
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попередньої кваліфікації пропонує, дає або погоджується дати 
прямо чи опосередковано будь-якій  посадовій  особі  замовника,  
іншого державного органу винагороду в будь-якій формі 
(пропозиція щодо найму на роботу,  цінна річ,  послуга тощо) з  
метою  вплинути на прийняття  рішення  щодо  визначення 
переможця процедури закупівлі або застосування замовником 
певної процедури закупівлі;  
2) учасника  або  учасника  попередньої   кваліфікації   було 
притягнуто  згідно  із  законом  до відповідальності за вчинення 
у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;  
3) виявлено факт участі  учасника  або  учасника  попередньої 
кваліфікації у змові;  
4) фізична  особа,  яка є учасником або учасником попередньої 
кваліфікації, 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;  
5) службова (посадова) особа учасника або учасника попередньої 
кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником 
попередньої кваліфікації  представляти  його  інтереси  під  час 
проведення  процедури закупівлі, 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;  
6) пропозиція конкурсних торгів  (кваліфікаційна,  цінова 
пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який є 
пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;  
7) учасником або учасником попередньої кваліфікації не надано 
документів, що підтверджують правомочність на укладення  
договору про закупівлю;  
8) учасник або учасник попередньої кваліфікації визнаний у 
встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього 
відкрита ліквідаційна процедура.  
Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику, 
учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі  
закупівлі, попередній  кваліфікації  учасників  та  може 
відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, 
цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої 
кваліфікації), у разі якщо:  
1) учасник або учасник попередньої кваліфікації має 
заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових 
платежів);  
2) учасник  або учасник попередньої кваліфікації не провадить 
господарську діяльність відповідно до положень його статуту.  
Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів, 
кваліфікаційної або цінової пропозиції із зазначенням підстави 
надсилається учаснику або учаснику попередньої кваліфікації, 
пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дня 
прийняття замовником такого рішення та оприлюднюється  
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відповідно до статті 10 цього Закону. 
3.3. Порядок дотримання конфіденційності 
Замовник протягом усього процесу здійснення процедури 
закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої 
учасниками (учасниками попередньої кваліфікації). Інформація 
щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів 
надається виключно Уповноваженому органу, органам, що 
здійснюють державне регулювання та контроль у сфері 
закупівель, органу оскарження та суду. 
3.4. Заключні положення 
Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та 
викладення вимог Документації конкурсних торгів з боку 
учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у 
встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури 
закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю 
усвідомлюють зміст цієї Документації конкурсних торгів та 
вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі. 
У разі виникнення у учасників процедури закупівлі питань, що 
не висвітлені у цій Інструкції та інших складових Документації 
конкурсних торгів, комітет з конкурсних торгів при їх 
практичному обговоренні з учасниками процедури закупівлі та 
вирішенні керується Законом, а також іншими  чинними  
нормативними-правовими актами України.  
Згідно з вимогами частини першої статті 14 Закону під час 
здійснення процедури закупівлі сторони мають право передавати  
будь-яку інформацію щодо торгів за допомогою факсимільного 
зв’язку з подальшим підтвердженням у письмовому вигляді. 

4. Відхилення пропозиції 
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 пропозиції конкурсних торгів, якщо таке 
забезпечення вимагалося замовником;  
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;  
неможливості усунення  порушень,  які  виникли через виявлені 
порушення законодавства з питань державних закупівель;  
виявлення факту змови учасників;  
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порушення порядку  публікації   оголошення   про   проведення 
процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати 
процедури закупівлі, передбаченого Законом;  
подання для участі у них  менше  двох  пропозицій  конкурсних 
торгів;  
відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно із Законом; 
якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.  
Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).  
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 Закону. 

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 зобов'язаний протягом одного робочого дня з дня 
прийняття рішення про визначення переможця надіслати 
переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції 
конкурсних торгів, а всім учасникам - письмове повідомлення 
про результати торгів із зазначенням найменування та 
місцезнаходження учасника - переможця, пропозицію 
конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною 
за результатами оцінки.  
Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або 
цінової пропозиції обов'язково безоплатно публікується у 
державному офіційному друкованому виданні з питань 
державних закупівель.  
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. З метою забезпечення права на  оскарження  рішень  
замовника договір про закупівлю  не  може бути укладеним 
раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному 
офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель 
повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.  
Під час здійснення закупівель за скороченою  процедурою  з 
учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було 
акцептовано, замовник укладає договір про закупівлю  
відповідно до вимог документації  конкурсних торгів та 
акцептованої пропозиції у строк не раніше ніж через п'ять  днів з 
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дня  публікації у державному офіційному  друкованому  виданні  
з питань державних закупівель повідомлення про  акцепт  
пропозиції  конкурсних  торгів,  але  не пізніше ніж через 14 днів 
з дня акцепту.  
Договір про закупівлю, укладений з порушенням строків, 
передбачених абзацами четвертим та п’ятим цієї частини, є 
нікчемним.  

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

Основні умови договору, які обов'язково будуть включені до 
договору про закупівлю, визначені у Додатку 4 Документації 
конкурсних торгів. 
Умови  договору  про закупівлю не повинні відрізнятися від 
змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у 
тому числі  ціни за одиницю продукції) переможця процедури 
закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору 
про закупівлю  до повного  виконання зобов'язань сторонами,  
крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від 
реального фінансування  видатків  та узгодженого   зменшення  
сторонами  договору  ціни  договору  про закупівлю. 

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 

Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається. 
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ДОДАТОК 1  

Документації конкурсних торгів 
 

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ НА УЧАСТЬ У ВІДКРИТИХ ТОРГАХ НА 
ЗАКУПІВЛЮ ПОСЛУГ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ СПОРТИВНИХ СПОРУД (ОРЕНДА ЛЬОДОВО-

ТРЕНУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ), КОД ДК 92.61.1 
 

___________________  2011 р.  
 

Кому: _______________________________ (назва замовника) 
 
Найменування замовлення: ________________________________________________________ 
 
Найменування претендента: ________________________________________________________ 

(повна назва організації учасника) 
в особі __________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові, посада відповідальної особи) 
уповноважений повідомити наступне:  
1. Розглянувши Документацію конкурсних торгів на виконання зазначеного  замовлення, ми згодні 
підписати договір на його виконання за ціною: _________________________________________ 
2. Адреса (юридична, поштова) учасника торгів _________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
3. Телефон/факс ____________________________________________________________________ 
4. Відомості про керівника (П.І.Б., посада, номер контактного телефону) – для юридичних осіб  
__________________________________________________________________________________ 
5. Форма власності та юридичний статус підприємства (організації), дата утворення, місце 
реєстрації, спеціалізація _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
6. Код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) (ідентифікаційний номер фізичної особи – платника 
податків та інших обов'язкових платежів) _______________________________________________ 
7. Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість та індивідуальний 
податковий номер – для Учасника, який є платником податку на додану вартість _______________ 
8. П.І.Б., зразок підпису, посада особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) підписувати 
документи пропозиції конкурсних торгів Учасника ________________________________________ 
9. Умови оплати __________________________________________________________________ 
10. Строки надання послуг _________________________________________________________ 
11. П.І.Б., зразок підпису, посада особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) підписувати 
документи за результатами процедури закупівлі ________________________________________ 
12. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша Документація конкурсних торгів разом з 
нашою пропозицією (при її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами.  
13. Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів з дня закінчення строку 
подання пропозицій конкурсних торгів. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути 
акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну. 
14. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання на підписання 
Договору протягом 30-ти днів з дня акцепту пропозиції. 
 
МП    
 __________________________________________________________________ 
             (Підпис керівника підприємства (вказати ПІБ, посаду), організації, установи) 
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ДОДАТОК 2 
Документації конкурсних торгів 

 
КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ДО УЧАСНИКІВ ТА  ВИМОГИ, ВСТАНОВЛЕНІ 

ЗАМОВНИКОМ ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 17  ЗАКОНУ, ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПОСІБ  
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО  ПІДТВЕРДЖЕННЯ   ВІДПОВІДНОСТІ   УЧАСНИКІВ 

ВСТАНОВЛЕНИМ КРИТЕРІЯМ ТА ВИМОГАМ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ 
 

Кваліфікаційні критерії та 
вимоги, встановлені 

замовником відповідно до статті 
17 Закону 

Перелік документів та інформації, необхідні для оцінки 
відповідності учасників встановленим критеріям та 

вимогам згідно із законодавством 

1. Наявність обладнання та 
матеріально-технічної бази.  

1.1. Довідка у довільній формі про наявність обладнання та 
матеріально-технічної бази, необхідні для надання послуг з 
оренди льодово-тренувального комплексу. 

2. Наявність працівників  
відповідної кваліфікації, які  
мають необхідні знання та досвід. 

2.1. Довідка у довільній формі про працівників  відповідної 
кваліфікації, які  мають необхідні знання та досвід. 

3. Наявність документально  
підтвердженого досвіду  
виконання аналогічних договорів. 

3.1. Відомості про виконання аналогічних договорів щодо 
предмету закупівлі згідно Додатку 6 Документації 
конкурсних торгів. 

4. Наявність фінансової 
спроможності (баланс, звіт про 
фінансові результати, звіт про рух 
грошових коштів, довідка з 
обслуговуючого банку про 
відсутність (наявність) 
заборгованості за кредитами). 

4.1. Копії балансу, звіту про фінансові результати, звіту про 
рух грошових коштів, засвідчені нотаріально або учасником,  
за І квартал 2011 року або баланс, звіт про фінансові 
результати, звіт про рух грошових коштів за І квартал 2011 
року. 
4.2. Довідки (оригінали) або копії довідок, засвідчені 
нотаріально або учасником, про відсутність (наявність) 
заборгованості за кредитами. 

5. Учасника  не   було притягнуто  
згідно із законом до 
відповідальності за вчинення у 
сфері державних закупівель 
корупційного правопорушення. 

5.1. Довідка про те, що учасника  не було притягнуто  згідно 
із законом до відповідальності за вчинення у сфері 
державних закупівель корупційного правопорушення. 

6. Фізична  особа,  яка є 
учасником, 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. 

6.1. Довідка про те, що фізична  особа,  яка є учасником, 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. Службова (посадова) особа  
учасника, яку уповноважено 
учасником представляти його  
інтереси під час проведення  
процедури закупівлі, не була  
засуджена за злочин, пов'язаний  з 

7.1. Інформація у довільній формі про службових 
(посадових) осіб учасника, яких уповноважено учасником 
представляти його  інтереси під час проведення  процедури 
закупівлі. 
7.2. Довідка про те, що службові (посадові) особи   учасника, 
яких уповноважено учасником представляти його  інтереси 
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порушенням процедури  закупівлі,  
чи інший злочин, вчинений з 
корисливих мотивів,  судимість з 
якої не знято  або  не погашено у 
встановленому законом порядку. 

під час проведення процедури закупівлі згідно з 
інформацією п.7.1 цього Додатку, не були засуджені 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. 

8. Підтвердження правомочності 
на укладення договору про 
закупівлю. 

8.1. Копія, завірена нотаріально або учасником, або оригінал 
документу, який підтверджує статус та повноваження особи 
на  підписання договору за результатами торгів (виписка 
(витяг) з протоколу зборів засновників про призначення 
директора, президента, голови правління, довіреність 
керівника учасника у разі підписання договору про 
закупівлю особою, чиї повноваження не визначені статутом 
чи інше). 

9. Учасник  не визнаний у 
встановленому законом порядку 
банкрутом та відносно нього не 
відкрита ліквідаційна процедура. 

9.1. Довідка про те, що Учасник не визнаний у 
встановленому порядку банкрутом та відносно нього не 
відкрита ліквідаційна процедура. 

10. Учасник не повинен мати 
заборгованості зі сплати податків і 
зборів (обов'язкових платежів). 

10.1. Довідка про відсутність заборгованості по сплаті 
обов’язкових податків і зборів в Україні, дійсна станом на 
дату розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

11. Учасник повинен 
проваджувати підприємницьку 
діяльність відповідно до положень 
свого статуту. 

11.1. Копія Статуту, засвідчена учасником. 

Аналогічними договорами відповідно до умов цієї Документації конкурсних торгів є договори, які підтверджують 
наявність/відсутність в учасника досвіду з надання в оренду спортивних споруд. 

 
ДОДАТОК 3 

Документації конкурсних торгів 
 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 
НА ЗАКУПІВЛЮ ПОСЛУГ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ СПОРТИВНИХ СПОРУД (ОРЕНДА 

ЛЬОДОВО-ТРЕНУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ), КОД ДК 92.61.1 
 
 

Послуги з експлуатації спортивних споруд (оренда льодово-тренувального комплексу), код 
ДК 92.61.1, включають в себе: 

- послуги з оренди льодового поля для проведення учбово-тренувальної роботи Замовника 
(розмір льодового поля 30х60м).  

- послуги з оренди зала для занять з хореографії для проведення учбово-тренувальної 
роботи Замовника, у т.ч. роздягальні, душові. 

Строк використання льодово-тренувального комплексу -  протягом 6 місяців, 6 днів на 
тиждень,  5 годин на день – льодове поле, 6 годин на день - зал для занять з хореографії. 
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ДОДАТОК 4 
Документації конкурсних торгів 

 
ПРОЕКТ ДОГОВОРУ 

 
м.Київ        «______» ___________ 2011 року 

 
 Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з фігурного катання на 
ковзанах «Сюіта» Головного Управління з питань сім’ї, молоді та спорту КМДА (далі – Замовник) 
в особі директора Петрової Ольги Володимирівни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і  
____________________________________________________________________________________  

(найменування Учасника) 
 в особі _____________________________________________________________________________,  

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)  
 що діє на підставі ____________________________________________________________________  
                                   (найменування документа, номер, дата та інші необхідні реквізити)  
 (далі - Виконавець), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - 
Договір):  
 

I. Предмет договору  
 1.1. Виконавець зобов'язується у 2011 році надати Замовникові послуги з експлуатації 
спортивних споруд (оренда льодово-тренувального комплексу), код ДК 92.61.1,  а Замовник - 
прийняти і оплатити такі послуги. 
надати послуги з оренди льодового поля для проведення учбово-тренувальної роботи СДЮШОР 
"Сюіта" 
 1.2. Послуги з експлуатації спортивних споруд (оренда льодово-тренувального 
комплексу), код ДК 92.61.1, включають в себе: 
 - послуги з оренди льодового поля для проведення учбово-тренувальної роботи 
Замовника; 
 - послуги з оренди зала для занять з хореографії для проведення учбово-тренувальної 
роботи Замовника. 
 1.3. Обсяги закупівлі послуг можуть  бути зменшені залежно від реального фінансування 
видатків.  
 

II. Якість товарів, робіт чи послуг 
 Виконавець повинен надати Замовнику послуги, якість яких відповідає умовам, 
визначеним цим Договором. 
 

III. Ціна договору  
 3.1. Ціна цього Договору становить _________________________ (вказати цифрами та 
словами),  у тому числі: _______________________________________ (ціна Договору визначається 
з урахуванням  Закону України «Про податок на додану вартість»).  
 3.2. Ціна цього  Договору  може  бути  зменшена  за  взаємною згодою Сторін. 
 3.3. У випадку зміни ринкових цін або прийняття відповідними державними органами 
законодавчих актів, що впливають на формування ціни, а також впливу інфляції на ціну, такі зміни 
узгоджуються Сторонами у додаткових угодах. 
 

IV. Порядок здійснення оплати  
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 4.1. Розрахунки проводяться шляхом: оплата послуг здійснюється Замовником у 
національній валюті шляхом перерахування грошей на поточний рахунок Виконавця на основі 
Договору та Акту виконаних робіт. 
 

V. Поставка товарів (надання послуг або виконання робіт)  
 5.1. Строк  надання послуг) – 6 місяців з дати підписання договору. 
 5.2. Місце  надання послуг – __________________________________. 
 

VI. Права та обов'язки сторін 
 6.1. Замовник зобов'язаний: 
 6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги. 
 6.1.2. Приймати надані послуги згідно з Актом виконаних робіт. 
 6.1.3. Дотримуватись правил внутрішнього розпорядку спортивного центру Виконавця. 
 6.1.4. Дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки. 
 6.1.5. Дотримуватись чистоти, нести матеріальну відповідальність за псування 
обладнання. 
 6.1.6. Забезпечувати контроль та високу дисципліну спортсменів в період їх перебування 
на льодовому полі та в залі для занять з хореографії. 
 6.2. Замовник має право: 
 6.2.1. Достроково розірвати цей Договір  у  разі  невиконання зобов'язань Учасником, 
повідомивши про це його у місячний строк. 
 6.2.2. Контролювати надання послуг у строки, встановлені цим Договором. 
 6.2.3. Зменшувати обсяг надання  послуг та загальну вартість цього Договору залежно від 
реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього 
Договору. 
 6.3. Виконавець зобов'язаний: 
 6.3.1. Забезпечити  надання послуг у строки, встановлені цим Договором. 
 6.3.2. Забезпечити  надання  послуг,  якість  яких  відповідає  умовам,  установленим 
розділом II цього Договору. 
 6.3.3. Надати льодове поле та зал для занять з хореографії  в технічно справному та 
належному санітарному стані. 
 6.3.4. Забезпечити роботу допоміжних служб на належному рівні. 
 6.3.5. Здійснювати контроль за використанням приміщень, обладнань, інвентарю, 
додержанням правил пожежної безпеки, санітарної гігієни, екобезпеки, правил безпеки під час 
проведення спортивної роботи, а також, за перебуванням відвідувачів в усіх приміщеннях. 
 6.4. Виконавець має право: 
 6.4.1. Своєчасно та в  повному  обсязі  отримувати  плату  за надані послуги. 
 6.4.2. У випадку несплати Замовником за надані послуги призупинити надання послуг. 
 

VII. Відповідальність сторін  
 7.1. У  разі  невиконання  або  неналежного  виконання  своїх зобов'язань  за   Договором   
Сторони   несуть   відповідальність, передбачену законами та цим Договором.  
 7.2. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором до Виконавця 
застосовуються штрафні санкції у розмірі 0,2% від суми договору, але не нижче облікової ставки 
Національного банку України.  Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне 
виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених предметом договору. 
 

VIII. Обставини непереборної сили 
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 8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або  неналежне  
виконання  зобов'язань  за  цим  Договором  у разі виникнення обставин непереборної сили,  які не  
існували  під  час укладання   Договору   та   виникли  поза  волею  Сторін  (аварія, катастрофа, 
стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, надзвичайні і невідворотні ситуації техногенного, 
природного, соціально-політичного або воєнного характеру, включаючи видання нормативно-
правових актів уповноваженими державними органами, що виникли після підписання цього 
Договору незалежно від волі сторін тощо).  
 8.2. Сторона,  що не  може  виконувати  зобов'язання  за  цим Договором  унаслідок  дії  
обставин непереборної сили,  повинна не пізніше  ніж  протягом  трьох календарних  днів  з  
моменту  їх   виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.  
 Несвоєчасне повідомлення про настання форс-мажорних обставин позбавляє постраждалу 
Сторону, права посилатися на ці обставини. 
 8.3. Доказом  виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є довідка Торгово-
промислової палати України. 
 8.4. У  разі  коли  строк  дії  обставин  непереборної   сили продовжується більше ніж 3 
(три) місяці, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі 
попередньої оплати Виконавець  повертає  Замовнику  кошти  протягом  трьох  днів  з  дня 
розірвання цього Договору.  
 

IX. Вирішення спорів 
 9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються   вирішувати  
їх  шляхом  взаємних  переговорів  та консультацій.  
 9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори  (розбіжності) вирішуються у судовому 
порядку. 
 

X. Строк дії договору 
 10.1. Цей Договір набирає чинності з дати підписання договору і діє до 31 грудня 2011 
року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами взятих зобов’язань. 
 10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову 
юридичну силу.  
 

XI. Інші умови  
 11.1. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що 
оформляється додатковою угодою до цього Договору. 
 11.2. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його 
невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та 
підписані уповноваженими на те представниками Сторін. 
 11.3. Усі правові відносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і 
не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства. 
  

XII. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін  
 

Замовник      Виконавець 
 



 

Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з фігурного катання на ковзанах «Сюіта» 
Документація конкурсних торгів на закупівлю послуг з експлуатації спортивних споруд (оренда льодово-тренувального комплексу), код ДК 92.61.1 
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ДОДАТОК 5 
Документації конкурсних торгів 

 
КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ 

 
Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі єдиного критерію – ЦІНА  
 
Методика розрахунків: метод рангування. 
 
Найбільш економічно вигідною визначається пропозиція з найменшою ціною серед невідхилених 
пропозицій конкурсних торгів. 
 
У випадку однакового значення рангу (ціни), переможець визначається шляхом голосування членів 
комітету з конкурсних торгів простою більшість голосів за участю в голосуванні не менше двох 
третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має 
Голова комітету з конкурсних торгів. 
 

ДОДАТОК 6 
Документації конкурсних торгів 

 
 

 
ВІДОМОСТІ  

про виконання аналогічних договорів щодо предмету закупівлі  
 
№ 
з/п 

Найменування 
замовника, для 

якого  надавалися 
послуги з оренди 

спортивних споруд, 
місцезнаходження, 

телефон 

Місцезнаходження об’єкту 
оренди 

Вартість 
послуг, 
грн. 

Рік (роки) 
надання 
послуг 

Контактна 
особа 

замовника, 
телефон 

      
 
Посада, П.І.Б. уповноваженої особи 
             Підпис 

 
                                                               М.П. 

 
 


