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ЗМІСТ 
 

I. Загальні положення  : 
            1. Терміни,які вживаються  в документації конкурсних торгів . 
            2. Інформація про замовника торгів :  

   - повне найменування; 
   - місцезнаходження; 
   - посадова  особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками 

 3. Інформація про предмет закупівлі :  
  - найменування предмета закупівлі ; 
  - вид предмета закупівлі; 
  - місце, кількість, обсяг  поставки товарів  (надання послуг, виконання робіт); 
  -  строк  поставки  товарів (надання послуг, виконання робіт) 
4. Процедура закупівлі  
5. Недискримінація учасників 
6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і 
зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів  
7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції 
конкурсних торгів 

II . Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів: 
 1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів 
 2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації   
            конкурсних торгів 
III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 
 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів 
 2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 
 3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 
 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних 
торгів 
 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 
 6. Кваліфікаційні критерії до учасників 
 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики 
 8. Опис окремої частини (частин) предмета  закупівлі, щодо яких можуть бути 
подані  пропозиції конкурсних торгів 
          9. Внесення  змін  або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником  
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) 
 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів : 
   - місце розкриття пропозицій конкурсних торгів ; 
   - дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів  
V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця  
 1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із 
зазначенням питомої ваги критерію 
 2. Виправлення арифметичних помилок 
 3. Інша інформація  
 4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 
 5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 
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VI. Укладення  договору про закупівлю 
 1. Терміни укладання договору  
 2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю 
 3. Дії  замовника при відмові переможця торгів підписати договір про 
закупівлю 
 4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 
Додаток 1  - Форма «Пропозиція конкурсних торгів» 
Додаток 2 - Перелік  документів, що які  необхідно  подати Учаснику  у  складі  
пропозиції  конкурсних  торгів  для  підтвердження  відповідності   кваліфікаційним 
критеріям   та  іншим  вимогам  діючого законодавства і замовника. 
Додаток 3 – Форма «Довідка про наявність обладнання  та матеріально - технічної  
бази»  
Додаток 4 – Форма «Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які 
мають необхідні знання та досвід» 
Додаток 5 – Форма «Довідка про наявність документально підтвердженого досвіду 
виконання  аналогічних  договорів» 
Додаток 6  - Істотні умови договору про закупівлю 
Додаток 7 -  Технічне  завдання 
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І.  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 01.06.2010р. №2289-VI (із змінами)  
(далі- Закон) .Терміни, які використовуються в цій 
документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, 
визначених Законом . 

2. Інформація про 
замовника торгів : 

 

- повне найменування : Управління капітального будівництва Донецької міськради 
- місцезнаходження 83001, м.Донецьк, пр.Маяковського, 23 
- посадова особа замовника, 
уповноважена  здійснювати 
зв’язок  з  учасниками 

Пономарь Юрій Феліксович, заступник начальника  
управління  з – голова комітету з конкурсних торгів, 83001, 
м.Донецьк, пр.Маяковського, 23, каб.109, тел. 062-338-12-16 . 
 
Лісіна Олена Анатоліївна, начальник  кошторисно-договірного 
відділу управління – заступник голови комітету конкурсних 
торгів, 83001, м.Донецьк, пр.Маяковського, 23, каб.120, тел. 
062-305-45-01 .  
 
 Зоріна  Вікторія  Володимирівна, провідний  інженер кошто-
рисно - договірного  відділу управління – секретар комітету з 
конкурсних торгів, 83001, м.Донецьк, пр.Маяковського, 23, 
каб.123,  тел. 062-305-40-80, E-mail : tender@ivc.com.ua  
 
Єрьоміна Тетяна Юріївна, інженер 1 категорії  кошторисно-
договірного  відділу управління –  член  комітету з конкурсних 
торгів, 83001, м.Донецьк, пр.Маяковського, 23, каб.123,   
тел. 062-305-40-80 

3. Інформація про предмет 
закупівлі 

 

- найменування  предмета  
закупівлі : 

Інженерне забезпечення та благоустрій критого спортивного 
спорудження із штучним льодовим покриттям по вул.Щетиніна 
 

- вид предмета закупівлі : Інженерне забезпечення та благоустрій критого спортивного 
спорудження із штучним льодовим покриттям по вул.Щетиніна 
 

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

м.Донецьк 
 
Згідно до технічного завдання 

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

ІІ півріччя 2011 р. 
 

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 . 
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1 2 
7.Інформація про 

мову(мови), якою (якими) 
повинні бути складені 
пропозиції конкурсних 

торгів 

Всі документи, що готуються Учасником, викладаються 
українською мовою. У разі участі Учасника-нерезидента усі  
документи одночасно можуть мати автентичний переклад на 
англійську  мову. Визначальним є текст, викладений  
українською мовою. 

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

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 . 
Зазначена інформація  оприлюднюється замовником відповідно 
до статті 10 Закону . 
 

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

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких 
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 . 
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно 
до статті 10 Закону . 
 

ІІІ.  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 
. 
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну 
пропозицію конкурсних торгів . 
Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати 
пропозиції конкурсних торгів як по всьому предмету закупівлі, 
так і по визначеним частинам предмета закупівлі (зазначається 
у разі визначення замовником частин предмета закупівлі 
(лотів) . 
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 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 (у разі підписання керівником), довіреністю 
або дорученням (у разі підписання іншою уповноваженою 
особою учасника) . 
Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному 
конверті, який в місцях склеювання повинен містити 
відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. 
На конверті повинно бути зазначено : 
- повне найменування і адреса замовника; 
- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про 
проведення відкритих торгів; 
- повне найменування учасника процедури закупівлі, його 
адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних 
телефонів; 
- маркування: «Не відкривати до _____________________» 
(зазначається дата та час розкриття пропозицій конкурсних  
торгів). 

2. Зміст пропозиції 
конкурсних торгів учасника 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником 
процедури  закупівлі  повинна  включати  наступне : 
1-  форма «Пропозиція конкурсних торгів» за формою 
Додатку 1; 
2 - документальне підтвердження відповідності 
кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам  діючого 
законодавства  згідно із Додатком 2; 
3- розрахунок договірної ціни із обов’язковим додаванням 
документів,  що  складено  із  урахуванням  наступних  
вимог : 
 3.1.  Ціна  пропозиції  конкурсних  торгів Учасника  означає  суму,  
за  яку  Учасник  передбачає   виконати  всі  види робіт, що  
зазначено  в технічному  завданні  Замовника. 
 3.2   Ціна пропозиції  конкурсних  торгів (договірна ціна)  
Учасника   встановлюється  динамічна  і повинна бути 
розрахована відповідно Державних будівельних норм ДБН Д.1.1-1-
2000   із  урахуванням   змін  та доповнень. 
 3.3. Ціна пропозиції конкурсних  торгів, за яку Учасник згоден 
виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на 
підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-
технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по 
об`єкту замовлення та поточних цін на них.  
3.4 В ціні пропозиції конкурсних  торгів учасник визначає вартість 
усіх запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням 
робіт, що виконуються субпідрядними організаціями.  
3.5. Рівень  заробітної  плати повинен  складати  2300 грн., що 
відповідає середньому розряду складності робіт в будівництві -3,8. 
3.6. До ціни пропозиції конкурсних  торгів мають бути надані 
документи   за   статтями   витрат   договірної   ціни    у    
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 відповідності  до  Державних  будівельних   норм ДБН Д.1.1-1-2000  

з урахуванням змін та доповнень:  
              -      Відомість  ресурсів.  
              -   Розрахунок загально - виробничих витрат (виходячи з 
структури будівельної організації). 
              -    Вартість  інших   витрат,  таких   як   відрядження,  
перевіз  робочих (у разі наявності) 
              -    Поставка  та  монтаж  обладнання (у разі наявності) . 
              -   Інше.  
3.7. Ціну пропозиції конкурсних  торгів слід визначати відповідно 
до вимог проекту щодо технології виконання робіт, використання 
конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-
монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил 
виконання будівельно-монтажних робіт, технічною експлуатації 
будівельної техніки і безпечних умов праці.  
3.8. Вартість пропозиції конкурсних  торгів та всі інші ціни 
повинні бути чітко визначені.  
3.9. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, 
ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги, та 
самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, 
ліцензій, сертифікатів.  
3.10. До розрахунку ціни пропозиції конкурсних  торгів  не  
включаються будь-які витрати, понесені ним  у процесі  здійснення 
процедури  закупівлі  та укладення договору про закупівлю . 
Зазначені витрати сплачуються  учасником  за рахунок його 
прибутку. 
4- істотні  умови договору про закупівлю згідно  із  
Додатком  6 ; 
5- календарний  графік  виконання  робіт . 
 

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 конкурсних торгів вважаються дійсними 
протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних  
торгів .  До закінчення цього строку замовник має право  
вимагати від учасників продовження строку дії  пропозицій 
конкурсних торгів . 
Учасник має право : 
- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого 
ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів; 
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії  поданої ним 
пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення 
пропозиції конкурсних торгів . 
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6. Кваліфікаційні критерії  до 
учасників 

Відповідно до ст.16 Закону,  Учасник повинен мати 
кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям : 
- наявність обладнання та матеріально- технічної бази ; 
- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають 
необхідні знання та досвід; 
- наявність документально підтвердженого досвіду виконання 
аналогічних договорів ; 
- наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про 
фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з 
обслуговуючого банку про відсутність (наявність) 
заборгованості за кредитами) . 
Перелік документів, які необхідно подати Учаснику  у складі  
пропозиції конкурсних торгів для підтвердження  
відповідності кваліфікаційним критеріям, зазначено в 
Додатку 2  до  документації  конкурсних торгів . 
 

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

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі 
пропозиції конкурсних торгів документи, які підтверджують  
відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника 
технічним, якісним, кількісним  та  іншим  вимогам  для 
виконання  робіт з інженерного забезпечення та благоустрою 
критого спортивного спорудження із штучним льодовим 
покриттям по вул.Щетиніна 
 
 
Технічне  завдання стосовно предмету закупівлі  зазначено в  
Додатку 7  до  документації  конкурсних  торгів . 
 

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

Визначення частин предмету закупівлі (лотів) в  межах  цієї 
процедури закупівлі  не  передбачено . 

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 враховується у разі, коли вони 
отримані замовником до закінчення строку подання 
пропозицій конкурсних торгів . 
 

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

Особисто або поштою 

- місце подання пропозицій 
конкурсних торгів : 

83001, м.Донецьк, пр.Маяковського, 23, каб.123 
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- кінцевий строк подання 
пропозицій конкурсних торгів 
(дата, час): 

30.06.2011 р.,  до 09-00 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 
конкурсних торгів : 
місце  розкриття пропозицій 
конкурсних торгів 

 
 
 
83001, м.Донецьк, пр.Маяковського, 23, зал засідань 

- дата та час розкриття 
пропозицій конкурсних торгів 

30.06.2011 р., о 11-00 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 підтверджуються 
випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, 
довіреністю  або дорученням,  що підтверджує повноваження 
посадової особи на участь у процедурі розкриття пропозицій 
конкурсних торгів,  що  надається  учасником безпосередньо  
перед  початком процедури  розкриття  разом  із  паспортом,  
який  підтверджує  його  особу . 
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 . 
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 Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюд- 

нюється 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’язсненнями 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 . 
Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі  
критерію – «ціна» пропозиції конкурсних торгів . 
Максимально можлива кількість балів дорівнює  100  балам . 
Кількість  балів кожної  пропозиції  конкурсних торгів за  
критерієм «ціна» визначається за  наступною методикою 
оцінки : пропозиції конкурсних торгів, ціна якої  
найвигідніша (найнижча), присвоюється максимально 
можлива кількість балів. Кількість балів для решти 
пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою : 
Б обчисл. = Цmin /Цобчмсл.*100,  де  
Б обчисл. - обчислювана кількість балів; 
Цmin – найнижча ціна; 
Цобчмсл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів 
для якої обчислюється. 
Всі пропозиції конкурсних торгів, оцінені згідно з критерієм 
оцінки шикуються по мірі зростання значень сумарного 
показника. 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 . 
Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних 
торгів . 
 

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, згідно наступному порядку :  
а) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою 
ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на 
кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна 
виправляється . 
 

3. Інша інформація   Інші документи, які необхідно надати учаснику у складі 
своєї пропозиції  конкурсних торгів  зазначено  у Додатку 2  
до документації  конкурсних  торгів . 
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4. Відхилення  пропозицій 
конкурсних торгів 

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі 
якщо : 
1) учасник : 
не відповідає кваліфікаційним  критеріям, встановленим 
статтею 16 Закону; 
не погоджується з виправленням виявленої замовником 
арифметичної помилки; 
не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо 
таке забезпечення вимагалося замовником; 
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій 
статті 28 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  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; 
-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 . 
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VI. Укладання договору про закупівлю 

1. Терміни укладання 
договору 

У день визначення переможця замовник акцептує 
пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш 
економічно вигідною за результатами оцінки . 
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, 
пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не 
пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції 
відповідно до вимог документації конкурсних торгів та 
акцептованої  пропозиції, але не раніше ніж через 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 

Зазначено в Додатку 6 
 

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 про закупівлю не 
вимагається . 
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          Додаток 1(на 2 стор.) 
        до  документації   конкурсних   торгів 
        Подається у наведеному нижче вигляді 
         на фірмовому бланку Учасника 
              Учасник не повинен відступати від даної форми. 
 
   ПРОПОЗИЦІЯ  КОНКУРСНИХ ТОРГІВ 
           на участь у  відкритих  торгах  на  закупівлю  робіт  з     
________________________________________________________________________________ 
                                                            (найменування   предмету  закупівлі) 
________________________________________________________________________________ 
 
Вивчивши  документацію з конкурсних  торгів, ми подаємо свою пропозицію конкурсних 
торгів : 
1. Повне найменування Учасника  ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
2. Адреса (юридична та  поштова (фактичне  місцезнаходження) _________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
3. Телефон /факс __________________________________________________________________ 
4. Керівництво (посада, прізвище, ім’я, по батькові)  ____________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
5. Код ЄДРПОУ  __________________________________________________________________ 
6. Форма  власності та юридичний статус підприємства (організації), дата утворення, місце 
реєстрації, спеціалізації ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
7. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів з ПДВ, грн.. : 
цифрами  _________________________________________________________________________ 
літерами  _________________________________________________________________________ 
8. Загальний строк виконання робіт  ___________________________________ календарних днів 
9. До акцепту нашої  пропозиції конкурсних торгів Ваша  документація  конкурсних  торгів 
разом з нашою пропозицією (за умови її  відповідності всім вимогам) має силу попереднього 
договору між  нами. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми візьмемо 
на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені договором . 
10. Ми погоджуємося  дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів з дати розкриття  
пропозицій конкурсних торгів . 
11.Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних  
торгів згідно з Законом та умовами документації конкурсних торгів. 
12. 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 через  30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до 
вимог документації конкурсних торгів . 
13. Також, ми надаємо свою згоду 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 . 
14. Уповноважена  особа  Учасника  щодо  підпису  документів  цієї  Пропозиції  конкурсних  
торгів (зазначити П.І.Б. та посаду уповноваженої  особи) - ______________________________ 
Документ, підтверджуючий повноваження зазначеної особи (наказ про призначення, 
довіреність чи доручення, інший  документ)   ____________________________ додається . 

            (зазначити  назву  документу) 
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15. Уповноважена  особа Учасника  на  підписання  документів  щодо  укладення договору про 
закупівлю  (зазначити  П.І.Б. та  посаду  уповноваженої особи ) -  _________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Копія  документу, що  підтверджує  повноваження  зазначеної  особи  (Статут, Протокол 
загальних  зборів тощо  та  копія  паспорту  зазначеної посадової особи)  ___________________ 
___________________________________________________________________  додається .   
                                              (зазначити  назву  документу) 
 
 
Керівник підприємства – 
учасника  процедури закупівлі                   __________________________                 П.І.Б. 
                             (підпис) 
             М.П. 
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                                              Додаток 2  (на 2 стор.) 
                   до  документації   конкурсних   торгів 
 
 
 
       Перелік  документів, які  необхідно  подати Учаснику  у  складі  пропозиції   
конкурсних  торгів  для  підтвердження  відповідності   кваліфікаційним критеріям    
                        та  іншим  вимогам  діючого законодавства  і  замовника 
 
№  
п/п 

Найменування  кваліфікаційних  
 критеріїв та  інших  вимог 

Найменування  документу, що  підверджує  
відповідність 

Учасника  зазначеному  критерію  або  вимозі 
1. Відомості проУчасника та загальна  

інформація  стосовно  його 
пропозиції  конкурсних  торгів  

Пропозиція  конкурсних  торгів, за формою 
відповідно Додатку 1  

2. Повноваження  посадової  особи 
або  представника  Учасника  щодо 
підпису  документів  пропозиції 

конкурсних торгів 
 

На  вибір  учасника :  
- виписка  з протоколу  засновників  чи  наказ про  
призначення,  у  разі  підписання  керівником; 
- довіреність чи доручення, у  разі  підписання  
іншою  уповноваженою  особою Учасника  

3. Правомочність Уповноваженої 
особи  учасника  щодо  укладення 

договору 

- Копія  документу  на  підтвердження  повно-
важення особи, яка  підписує договори (статут, 
протокол  загальних  зборів, довіреність  тощо) 

4. Наявність обладнання та  
матеріально –  технічної бази 

За формою, відповідно Додатку 3 

5.  Наявність працівників відповідної  
кваліфікації, які мають необхідні  

знання  та досвід 

За формою, відповідно Додатку 4 

6. Наявність  документально  
підтвердженого  досвіду   

виконання  аналогічних  договорів 

За  формою, відповідно Додатку 5 

7. Наявність фінансової  
спроможності  

- Копії балансу  за попередній рік (форма №1), 
звіту про фінансові результати за попередній рік 
(форма №2), звіту про рух грошових коштів за 
попередній рік (форма №3) – для юридичних 
осіб- резидентів. 
- Копії фінансового звіту  за попередній рік 
(форма №1-м, форма №2-м) – для суб’єктів 
малого підприємництва ; 
- Оригінал або нотаріально завірена копія 
довідки з обслуговуючого банку про відсутність 
(наявність) заборгованості за кредитами, яка є 
дійсною на дату розкриття  
Якщо Учасник створений пізніше попереднього звітного 
періоду, який зазначено в документації конкурсних торгів, 
він надає вказані документи за всі звітні періоди після його 
створення . 

8. Відсутність  заборгованості  із 
сплати  податків і зборів 
(обов’язкових  платежів) 

передбачених  законодавством 

Оригінал або нотаріально завірена копія довідки 
з податкової інспекції про відсутність 
заборгованості по обов’язковим платежам до 
бюджету дійсну на  дату  розкриття пропозицій 
конкурсних торгів . 
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9. Відсутність  рішення  про визнання  

Учасника в установленому Законом 
порядку банкрутом чи відносно 
нього не відкрита ліквідаційна 

процедура 

Оригінал або нотаріально завірена копія довідки  
відповідного уповноваженого органу з  питань  
банкрутства  про відсутність підприємства 
учасника в єдиній базі даних про підприємства, 
що до  яких  порушено провадження у справі 
про банкрутство, дійсну на дату розкриття 
пропозицій конкурсних торгів. 

10. Провадження  Учасником 
господарської діяльності відповідно 

до положень його Статуту 

- Копія Статуту  або іншого установчого 
документу, у разі виконання учасником робіт, 
що зазначені в його Статуті, передбачені для 
виконання у зазначеній закупівлі і підлягають 
ліцензування, з обов’язковим додаванням 
відповідної  ліцензії . 
-  Копія Свідоцтва про державну реєстрацію 
(для юридичних осіб та суб’єктів підприєм-
ницької діяльності) . 
-  Копія довідки про включення  до Єдиного 
державного реєстру підприємств та організацій 
України (ЄДРПОУ) . 
 

11. Інші  документи 
 

Інформація про субпідрядників із зазначенням  
їх  назви  та  реквізитів, переліком видів робіт, 
які передбачено доручити субпідряднику, та  
додаванням завірених  субпідрядником копій 
відповідних ліцензій  на виконання  зазначених  
робіт (надається Учасником у разі залучення  
субпідрядників на окремі види діяльності, у разі 
відсутності в конкурсній пропозиції інформації 
про субпідрядників вважається, що учасник 
передбачає виконання робіт власними силами - 
без залучення субпідрядників) 
 

 
          Повний опис змісту документів, що надається  Учасником у складі своєї  пропозиції  
конкурсних торгів,  зазначено  в  пункті  2  розділу  ІІІ  на  стор.5,6  цієї  документації  
конкурсних торгів . 
 
          **  Повноваження  посадової  особи  Учасника  на участь у процедурі розкриття 
пропозицій конкурсних торгів  підтверджуються випискою з протоколу засновників, наказом 
про  призначення, довіреністю  або  дорученням,   що  надається  Учасником  безпосередньо  
перед  початком процедури  розкриття  разом  із  паспортом,  який  підтверджує  його  особу . 
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Додаток 3 
                     до  документації   конкурсних   торгів 
Форма заповнюється Учасником та надається  
у складі пропозиції конкурсних торгів 
 
 
 

Довідка  про наявність обладнання та матеріально технічної бази 
 
№ 
п/п 

Вид (марка) обладнання,  
машин та механізмів 

Опис моделей та 
термін 

експлуатації 
(років) 

Стан 
(нове, добре, 
погане) та 

Власне, 
орендоване  
(у кого буде 
придбано) 

     
     
     
 
 
 
 
Керівник підприємства –  
Учасника  процедури  закупівлі                ______________________          П.І.Б. 
             (Підпис) 
     М.П. 
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            Додаток 4 

                     до  документації   конкурсних   торгів 
Форма заповнюється Учасником та надається  
у складі пропозиції конкурсних торгів 
 
 
 
    Довідка  про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають 
необхідні  знання та досвід 
 
№ 
п/п 

Найменування  
спеціальності   

(та посади  для  ІТР) 

П.І.Б. Досвід  
роботи  

 за  спеціаль-
ністю, років  

 

Інформація  щодо наявності  
документу  про освіту 

(найменування  навчального 
закладу,  серія та № 

документу про освіту, дата  
видачи, найменування 

спеціальності) 
 

1. 
 

2. 
 

... 
 
 
 

    

 
** У разі залучення  до виконання робіт  субпідрядних організацій, Учасник  разом  із 

довідкою про наявність працівників  відповідної  кваліфікації, які  мають  необхідні  знання  та  
досвід,  у  складі  своєї  конкурсної  пропозиції  надає  інформацію  про  субпідрядників, 
відповідно до вимог  п.11 Додатку 2  «Перелік  документів, які  необхідно  подати Учаснику  у  
складі  пропозиції  конкурсних  торгів  для  підтвердження  відповідності   кваліфікаційним  
критеріям   та  іншим  вимогам  діючого  законодавства  і  замовника» . 
 
 
Керівник підприємства –  
Учасника  процедури  закупівлі                ______________________          П.І.Б. 
             (Підпис) 
     М.П. 
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            Додаток 5 
                     до  документації   конкурсних   торгів 
Форма заповнюється Учасником та надається  
у складі пропозиції конкурсних торгів 
 
 
 
 

Довідка  про наявність документально підтвердженого  досвіду  
  виконання  аналогічних  договорів 

 
№ 
п/п 

Найменування  та  адреса 
замовника, якому 

здійснювалися аналогічні 
роботи 

Найменування, 
 №  та  дата  
договору 

Найменування основних  видів 
 робіт, що виконувалися  

за  договором  із  зазначенням  їх 
загальної  вартості . 

П.І.Б. 
контактної особи 

замовника, 
телефон  

1 2 3 4 5 
     
     

 
 
**Копії договорів, зазначені в п.п.№№ _________________________________ - додаються 
                                             (додати  де кілька  копій  договорів  із  вищезазначеного переліка) 
 
 
 
Керівник підприємства –  
учасника  процедури  закупівлі                ______________________          П.І.Б. 
             (Підпис) 
     М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18     



    Додаток 6 
            до  документації   конкурсних  торгів 

Форма заповнюється Учасником та надається  
у складі пропозиції конкурсних торгів 
 

      ІСТОТНІ  УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ 
  на закупівлю робіт з ____________________________________________________________ 
(1.)                   предмет договору (найменування робіт) 
_______________________________________________________________________________ 

2. Склад і обсяги робіт, які  доручаються  до  виконання  Генпідрядникові,  визначені   
проектно - кошторисною  документацією . 

  Генпідрядник  повинен  виконати  Замовнику передбачені  Договором  роботи, якість 
яких відповідає законодавчим  і нормативним вимогам . 

  Контроль Замовника по якості робіт, матеріалів буде здійснюватися згідно із 
нормативними вимогами та положеннями «Загальних умов», затверджених  постановою 
Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2005р. №668 (далі-«Загальні умови»). 

 Генпідрядник  гарантує усунення дефектів, що виникли по його провині, власними 
чинностями й коштами протягом 120 місяців від дати уведення об’єкта в експлуатацію . 

 3. Розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися щомісяця на підставі актів 
виконаних робіт  (форма КБ-2в), довідок КБ-3 і інших рахунків Генпідрядника протягом 10 
календарних днів після підписання Замовником наданих форм після надходження бюджетних 
коштів на рахунок Замовника . 

Генпідрядник  визначає  обсяги  й  вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, 
готовить відповідні документи й подає їх для підписання Замовникові до 25 числа звітного 
місяця.  

У разі здійснення закупівлі за рахунок коштів Державного бюджету України, бюджету 
Автономної Республіки Крим  і  місцевих бюджетів замовник має право передбачати  у 
договорах про закупівлю здійснення попередньої оплати  або авансу відповідно до вимог 
бюджетного законодавства . 

4. Договірна ціна  робіт  договору  визначається  на  основі  приблизного  кошторису,  
та  є  невід’ємною  частиною  Договору, є  динамічною  і  складає __________________  тис.грн  
(у тому числі ПДВ ____________ тис.грн. ) 

 Ціна  Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін. 
 Договірна ціна є динамічною й може корегуватися у мірі виконання робіт по усім 

складовим вартості будівництва у випадку : 
 а) зміни ціни убік зменшення; 
 б) внесення змін до проектної документації; 
 в) уповільнення темпів чи призупинення виконання робіт у зв’язку з недостатнім 

фінансуванням; 
   г) зміни кон’юктури ринку на товари та послуги; 

 д) якщо з моменту набрання чинності договору про закупівлю, в межах передбачених 
термінів його виконання, відбулися зміни ставок обов’язкових платежів, які безпосередньо 
вплинули на ціну договору пропорційно таким змінам, а також прийняття нових законодавчих 
та нормативних актів, які регламентують порядок визначення вартості будівництва; 
             е) зміни встановленого відповідно законодавству органами державної статистики 
індексу інфляції, а також зміни рівня середньомісячної заробітної плати; 

 ж) існуючих підстав, передбачених порядком, визначеним будівельними нормами,  
встановленими органами державної влади. 

5.  Строки виконання  робіт встановлюються Договором підряду , визначаються датою їх 
початку та закінчення.  

Невід’ємною частиною договору підряду  є календарний графік  виконання робіт, в  
якому визначаються види робіт, передбачені  договором  підряду, із розбивкою по видах і 
строках виконання робіт . 
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 6.  Строком дії цього договору є час, протягом якого сторони мають здійснювати свої 
права та виконувати свої зобов’язання у відповідності з Договором . 

Строк виконання робіт може змінюватися з внесенням відповідних змін у договір, у 
випадку виникнення обставин, передбачених п.19 «Загальних умов». 
 7.  Замовник зобов’язаний:  своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані 
роботи, приймати виконані роботи згідно з актами виконаних робіт форми КБ-2 в . 
     Замовник  має право : достроково розірвати  цей  договір  у  разі  невиконання 
зобов’язань Учасником, повідомивши про це його у строк до 7 днів; контролювати виконання  
робіт у строки, встановлені цим Договором; зменшувати обсяг виконання робіт та загальну 
вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків, у такому разі Сторони 
вносять відповідні зміни до цього Договору; повернути Генпідряднику акти виконаних робіт  
(рахунок) у  разі неналежного оформлення цих документів (відсутність печатки, підписів, 
тощо); вносити зміни в проектну документацію з урахуванням умов, які обумовлені у п.53 
«Загальних умов»;  перевіряти  в  будь-який час хід  та якість робіт, не втручаючись у діяльність 
Генпідрядника . 
  Генпідрядник зобов’язаний : забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим  
Договором; забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим  
відповідним розділом цього договору . 
  Генпідрядник має право : своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані 
роботи;  на дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника; залучати  до 
виконання  робіт  субпідрядні  організації, залучення  субпідрядників  здійснюється 
Генпідрядником  без узгодження із Замовником, але з повідомлення Замовника; відносини  між 
субпідрядниками, Замовником і Генпідрядником будуть регулюватися з урахуванням  
положень «Загальних умов»; приймання й оплату робіт, виконаних Субпідрядником, здійснює  
Генпідрядник . 
  В договорі зазначається перелік субпідрядників, які будуть залучатися для виконання 
робіт;  протягом виконання робіт перелік субпідрядників може змінюватися або доповнюватися  

Учасник -переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати  
ліцензії на провадження  певного виду господарської діяльності, якщо отримання  ліцензії  на 
провадження такого виду діяльності передбачено законодавством . 

8.  Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від  змісту пропозиції 
конкурсних  торгів або цінової пропозиції 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 . 
  Бюджетні зобов’язані за договором буде здійснено у разі наявності та в межах 
відповідних бюджетних асигнувань після затвердження відповідних кошторисів (планів 
використання бюджетних коштів) . 
 9.  У  разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором, 
Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором . 

   Відповідальність Сторін за порушення зобов’язань Договору й порядок урегулювання  
спорів визначаються положеннями «Загальних умов», інших нормативних документів, які 
регулюють ці питання .   
    Генпідрядник  відповідає за порушення зі своєї вини таких зобов’язань за договором і в 
таких сумах:   за порушення строків закінчення виконання робіт (здачі закінченого 
будівництвом об’єкта в експлуатацію) платить неустойку в розмірі 0,1 % від вартості  не 
виконаного обсягу робіт за кожний день прострочення; у випадку виявлення недоліків 
(дефектів) у роботах, усуває їх самотужки й за свій рахунок у строки, застережені актом по 
усуненню недоліків; у випадку порушення строків усунення недоліків (дефектів), виявлених 
Замовником, що контролюють органами, приймальною комісією, визначених в акті усунення 
недоліків, платить неустойку в розмірі 0,1% від вартості виявлених дефектів за кожний день 
затримки, крім сплати штафних санкцій Генпідрядник компенсує Замовнику збитки, 
обумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань за договором . 
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 Замовник відповідає за порушення зі своєї вини таких зобов’язань і в таких сумах: за 

порушення грошових зобов’язань (несвоєчасну оплату виконаних робіт, перерахування 
попередньої оплати, інших платежів), протягом 90 календарних днів з моменту надходження 
бюджетних коштів, платить неустойку в розмірі 0,1% від неоплаченої суми за кожний день 
прострочення; крім сплати штрафних санкцій Замовник компенсує Генпідрядникові збитки 
обумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань за договором . 
 
Керівник підприємства –  
Учасника  процедури  закупівлі                ______________________          П.І.Б. 
             (Підпис) 
     М.П. » 
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          Додаток 7  
                     до  документації   конкурсних   торгів 
 
 
    ТЕХНІЧНЕ  ЗАВДАННЯ   
 
     Інженерне  забезпечення та благоустрій критого спортивного спорудження із штучним 
льодовим покриттям по вул.Щетиніна  передбачає  комплекс будівельно-монтажних  робіт  
по улаштуванню КЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ від КТП 1634,  зовнішнього освітлення, КЛ-10 кВ від  
ПС «Пролетарська»,  ТП, пожежно - охоронної  сигналізації, телефонізації, радіофікації, 
побутової  каналізації  діам.600мм, побутової каналізації  льодового палацу,  госпитного 
водопроводу 
 

Детальну  інформацію  щодо   конструктивних  рішень,  видів  та обсягів  робіт  зазначено  
в  проектно - кошторисній  документації, що  надається  за  адресою  замовника. 
 
          Посилання   в  технічних  специфікаціях  і  відомостях  робіт  на  конкретні  торговельні  
марки  чи  фірми, патенти, конструкції стосовно предмету  закупівлі, джерело  його  
походження  або  виробників,   не  є  обов’язковим  для  застосування   учасниками  і  
передбачає  можливість  включення  еквівалентів  зазначених  позицій.  
 

    З питань отримання учасниками конкурсних торгів  проектно - кошторисної  документації  
з  інженерного  забезпечення та благоустрою  критого спортивного спорудження  із  штучним 
льодовим  покриттям  по  вул.Щетиніна     звертатися  за адресою: 83001, м.Донецьк, 
пр.Маяковського,23, кімн.123;  Зоріна Вікторія Володимирівна, Єрьоміна Тетяна Юріївна, 
конт.тел. (062) 305-40-80. 
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