
ЗАПИТ 
ціновихпропозицій 

1. Замовник: 

1.1. Найменування. 

Державне підприємство «Льодові арени» 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 

37264681 

1.3. Місцезнаходження. 

м. Київ, Спортивна площа,б.1, 01001 

1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 

26002012897 в ВАТ ЄБРФ 

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками 
(прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із 
зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). 

Халаджі Микола Олександрович, директор державного підприємства «Льодові 
арени», м. Київ, вул. Мечникова, 2, 17 - й поверх, (044) 281 99 35, 
mister.hna@yandex.ua 

1.6. Головнийрозпорядниккоштів (повненайменування та ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ). 

Державнепідприємство«Льодові арени», 37264681 

2. Джерело фінансування закупівлі. 

Кошти підприємства 

3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується 
інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua. 

4. Адреса веб-сайту, на якомузамовникомдодатковорозміщуєтьсяінформація 
про закупівлю (уразінаявності). 



5. Інформація про предмет закупівлі: 

5.1. Найменування предмета закупівлі. 

Послуги з перевезення пасажирів наземним транспортом інші, 60.23.1,один 
пасажирський автомобіль з водієм, м. Київ 

5.2. Опис предмета закупівлічийогочастин 
(якщозамовникпередбачаєподанняціновихпропозицій за частинами), в тому 
числіїхнеобхіднітехнічні та іншіпараметри. 

Послуги з перевезення пасажирів наземним інші 

5.3. Строк поставки товарівабонаданняпослуг. 

липень 2011 року - грудень 2011 року  

6. Основніумови договору 

Згідно ст. 40-41 Закону України «Про здійснення державних закупіель» 

7. Строк дії цінових пропозицій. 

120 календарних днів з дати розкриття цінової пропозиції 

8. Поданняціновихпропозицій: 

8.1.Місце. 

01 601,м. Київ, вул. Мечникова, 2, 17-й поверх, відділ правового забезпечення 

8.2. Строк. 

20.07.2011 р., до 10.00 

9. Розкриття цінових пропозицій: 

9.1. Місце. 

01601, м. Київ, вул. Мечникова, 2, 17-й поверх, відділ правового забезпечення, 

9.2. Дата 



20.07.2011 р. 

9.3. Час. 

11.00 

10. Додатковаінформація. 

Кваліфікаційні вимоги відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення 
державних закупівель». Більш детальніше на сайті www. tender.me.gov.ua. 

в додатках 1-4. 

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів,  

директор ДП «Льодові арени»      М. Халаджі 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1 

 

     ВІДОМОСТІ  ПРО ТОРГИ 

 

1. Перелік документів, які вимагаються від учасників: 

1.1.Копія Статуту (для юридичних осіб), підписана керівником і завірена 
печаткою; 

1.2.Цінова пропозиція (за формою Додатку № 3), підписана керівником і 
завірена печаткою; 

1.3.Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб), підписана керівником і 
завірена печаткою; 

1.4. Копія про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб); 

1.5. Копія паспорту (для фізичних осіб); 

1.6. Копія ліцензії на право здійснення пасажирських перевезень або інші 
документи на ведення господарської діяльності, підписані керівником і завірені 
печаткою; 

1.7. Копія обов’язкового страхового полісу транспортного засобу; 

1.8. Калькуляція собівартості перевезень автомобілем. 

1.9. Документи, що підтверджують повноваження уповноваженої особи 
учасника (наказ про призначення, виписка з протоколу зборів засновників, 
тощо). 

Цінова пропозиція зі всіма документами викладається українською мовою, 
подається в письмовій формі, особисто або поштою, за підписом уповноваженої 
особи учасника, прошита пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному 
та пропечатаному на місцях склеювання конверті  на якому учасник  торгів 
зазначає своє найменування, адресу, контактний телефон та предмет закупівлі. 

Валютою цінової пропозиції є гривня. 

2. Оцінка цінових пропозицій здійснюється на основі критерію «Ціна». 



Оцінка проводиться згідно з методикою : 

кількість балів кожної цінової пропозиції визначається сумарно. Максимально 
можлива кількість балів дорівнює 100. 

Кількість балів по критерію «Ціна» - 100 балів. 

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями, 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 менше двох 
третин членів комітету. Якщо результати голосування розділились порівну 
вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів. 

3. Технічне завдання (Додаток № 4). 

4. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в 
результаті арифметичних дій під час проведення ії оцінки, у порядку 
визначеному ціновою пропозицією, за умови отримання письмової згоди на це 
учасника, який подав цінову пропозицію. 

 Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визначається 
учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника, зазначеним 
у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну. 

 Замовник відхиляє цінові  пропозиції у разі якщо вони не відповідають 
вимогам замовника, зазначеним у запиті, або з підстав, зазначених у статті 17 
Закону України «Про здійснення державних закупівель». 

 Замовник  відміняє процедуру запиту цінових пропозицій та має право 
визнати її такою, що не відбулася, у випадках передбачених статтею 30 Закону 
України «Про здійснення державних закупівель».  

 Інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій 
оприлюднюється  відповідно до вимог статті 10 Закону України «Про 
здійснення державних закупівель» 



Додаток № 2 

  ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

    І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1.Учасник зобов'язується у 2011 році надавати Замовникові послуги з 
перевезення пасажирів наземним транспортом, а Замовник - прийняти і 
оплатити такі послуги. 

1.2.Найменування (номенклатура, асортимент) послуги визначаються в Додатку 
№ 1 до Договору. 

Автомобілі надаються Замовнику з водієм в робочі дні тижня, (в вихідні за 
попереднім замовленням). 

1.3.Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального 
фінансування видатків. 

П. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ, РОБІТ ЧИ ПОСЛУГ 

2.1.Учасник повинен надати Замовнику послугу (послуги) відповідної якості. 
Учасник надає автомобіль (автомобілі) в повністю справному технічному 
стані, заправленими паливно - мастильними матеріалами. Послуги надаються 
відповідно до норм Цивільного Кодексу України та Правил надання послуг 
пасажирського автомобільного транспорту. 

III. ЦІНА ДОГОВОРУ 

3.1. Ціна цього Договору становить 
______________________________________, 

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. 

У разі надання послуг у вихідні та святкові дні тариф за 1 годину 
користування, визначений у Додатку № 1 до цього Договору, збільшується на 
30%. 

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ 

4.1.Учасник надає Замовнику два рахунки з актами виконаних робіт за надані 
транспортні послуги, а саме: за І половину поточного місяця з дати  по дату 
(включно) та II половину поточного місяця з 16 по 30 (31) число, які сукупно 



складають всю вартість наданих послуг за поточний місяць. Замовник повертає 
один екземпляр оформленого належним чином акту виконаних робіт 
Учаснику. 

4.2.За надані послуги Замовник повинен повністю розрахуватися, щомісячно 
до 15 числа місяця, наступного за місяцем, у якому надані послуги. 
4.3. У разі  затримки бюджетного фінансування, розрахунок за надані  
послуги здійснюється протягом 5 банківських днів з дати отримання 
бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій 
реєстраційний рахунок. Бюджетні зобов’язання виникають у разі 
наявності та ві межах відповідних бюджетних асигнувань. 
 

V. СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГ 

 5.1.Строк надання послуг встановлюється відповідно до умов Договору. 
Надання послуг здійснюється в 2011 році . 

 5.2.Місцем надання послуг є територія м. Києва та/або інша місцевість за 
домовленістю сторін. 

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 за надані 
послуги; 

6.1.3. Надати Учаснику список осіб, а також зразок їх підписів, які мають 
право виклику та користування автомобілем (автомобілями) та оформлення 
подорожнього листа; 

  6.1.4.У разі зміни списку осіб, які мають право виклику та користування 
автомобілем, Замовник повинен протягом трьох діб надати Виконавцю новий 
список з відповідним оформленням. 

  6.1.5.У встановлений час надавати місце для відпочинку водія. 

6.1.6.По закінченню користування послугами, в кінці робочого дня, 
відповідальна особа Замовника, в частині її компетенції, повинна оформити 
подорожній лист, який наданий Учасником. 



6.1.7. За наявності здійснення відрядження Замовник зобов'язаний 
відшкодувати витрати Учасника, пов'язані з направленням працівника (водія) 
у відрядження, відповідно до розмірів встановлених 
нормами чинного законодавства України. 

6.1.8. Щоквартально, до 15 числа місяця, наступного за 
звітним, проводити звірку взаємних розрахунків за надані послуги та 
повертати підписаний акт Учаснику. 

6.2. Замовник має право: 

  6.2.1.Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань    
Учасником, повідомивши  про це його у місячний термін; 

 6.2.2.Контролювати надання послуг у строки, встановлені   

 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; 

6.2.4.Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного 
оформлення  відповідних документів (відсутність печатки, підписів тощо); 
 6.2.5.Інші права визначені чинним 
законодавством чинним законодавством України. 
 6.3. Учасник зобов’язаний: 

 6.3.1. Забезпечувати надання послуг у строки та на умовах встановлених цим   
Договором; 

 6.3.2.Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, 
установленим  розділом ІІ цьогоДоговору; 

6.3.3.Своєчасно надавати автомобіль (автомобілі) за заявкою посадових осіб; 

6.3.4.Проводити технічне обслуговування та ремонт 
автомобілів; 

6.3.5.У разі проведення технічного обслуговування та 
ремонту, автомобіля надається (надаються) Учасником для обслуговування 
Замовника, або з інших об'єктивних причин, можлива його заміна на 
автомобіль, який є в наявності на даний час; 

6.3.6.Здійснювати оплату праці водія;

 

 

 Договором

 



6.3.7.Надавакти Замовнику для підпису подорожні листи встановленого зразка, 
оформлені згідно з «Інструкцією  про порядок виготовлення, зберігання, 
застосування та замовлення первинної транспортної документації»; 

6.3.8.Закріпити постійного водія за кожним з автомобілів, які надаватимуться 
в користування Замовнику; 

6.3.9.На час відпустки водія закріпленого за автомобілем, в наслідок хвороби 
або з інших причин, Виконавець надає іншого водія; 
6.3.10.Несе необхідні експлуатаційні витрати пов'язані з 
утриманням автомобіля.  
6.4. Учасник має право: 
6.4.1.Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги; 
6.4.2.На дострокове надання послуг за письмовим погодженням Замовника; 
6.4.3.У разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право 
достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у місячний 
термін; 
6.4.4.Інші права визначені чинним законодавством України. 

 

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за 
Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним 
законодавством України та цим Договором. 

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при 
закупівлі послуг за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штрафні 
санкції (неустойка, штраф, пеня) в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від 
суми ненаданих послуг робіт за кожний день ненадання послуг. 

7.3. За несвоєчасну оплату Замовником наданих послуг, Учасник має право 
стягнути з Замовника, крім суми заборгованості з урахуванням встановленого 
індексу інфляції та трьох відсотків річних за весь час прострочення, пеню у 
розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості. 
 

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 
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 
тощо). 

8.2.Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором 
унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 
днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій 
формі. 



8.3.Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є 
відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України. 

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше 
ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей 
Договір. У разі попередньої оплати Учасник повертає Замовнику кошти 
протягом трьох днів з дня розірвання цього До говору. 

 
ІХ.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. 

Х.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

10.1.Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 
31.12.2011 року. 

10.2.Цей Договір укладається і підписується у 2 примірниках, що мають 
однакову юридичну силу. 

XI. ІНШІ УМОВИ 
11.1. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до Договору є його 
невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у 
письмовій формі та підписану уповноваженими на те представниками сторін. 

11.2. Часом початку користування автомобілем (автомобілями) вважається час 
його від’їзду з  території Учасника, чи з іншого місця узгодженого сторонами 
Договору, закінчення часу користування автомобілем (автомобілями) 
вважається час його повернення на територію Учасника чи інше місце 
узгоджене Сторонами Договору. 

11.3. Замовник має можливість звернутися до Учасника листом про 
здійснення стоянки (зберігання) автомобіля (автомобілів), наданого за 
Договором, в нічний час, святкові дні цілодобово не на території Учасника, а 
за іншою адресою, про яку в листі зазначає. 

11.4. У разі досягнення домовленості по листу визначеному пунктом 11.2. 
Договору, Замовник зобов'язується під час стоянки автомобіля (автомобілів) 
не на території Учасника відповідати за його збереження згідно чинного 
законодавства України. 

11.5. При наявності обставин, визначених п. 11.2. Договору, подорожні листи  
видаються двічі на тиждень.



11.6. У випадку зміни своїх реквізитів однієї із сторін, Сторона, реквізити якої 
змінилися, протягом 5 календарних днів повинна повідомити про таку зміну іншу 
Сторону. 

XII. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ 

12.1.Невід'ємною частиною цього Договору є: Додаток № 1. 

 

 

XIII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ 
СТОРІН 

Додаток № 3 

"ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ" 

Ми,_________________________________________________________________, 
Надаємо свою пропозицію щодо участі у запиту цінової пропозиції на закупівлю 
послуги перевезення пасажирів транспортом в кількості одного пасажирського 
автомобіля з водієм згідно з технічним завданням Замовника, запитом цінової 
пропозиції. 
Вивчивши запит та технічне завдання (надалі ТЗ), на виконання зазначеного вище, 
ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємось 
виконати вимоги Замовника та Договору. Ціна цінової пропозиції складає: 
___________________________ _________________ грн. 

 1. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе 
зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором. 
 2. Ми Погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 кал. 
днів з дати розкриття цінової пропозиції, встановленої Вами. Наша пропозиція 
буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до 
закінчення зазначеного терміну. 
 3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі цінові 
пропозиції згідно з умовами запиту цінової пропозиції. 
 4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати 
Договір не раніше ніж через п'ять робочих днів з дня публікації в державному 
офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про 
акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення 
переможця і виконати всі умови, передбачені Договором. 
 
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені 
печаткою. У разі, коли форма «Пропозиції» розташована на декількох сторінках, то 
на кожній сторінці обов’язково має бути підпис учасника торгів та його печатка. 



 
 
 

Додаток № 4 

ТЕХНІЧНІ ЗАВДАННЯ АВТОМОБІЛІВ 

 1.Забезпечення послугами по перевезенню пасажирів транспортними 
засобами в кількості одного автомобіля. Марка автомобіля Тойота, модель 
Саmгу або еквівалентний з об'ємом двигуна 2,0 - 2,5л., клас - представницький. 
Автомобіль надається в справному технічному стані, заправлений ПММ, з 
водієм в робочі дні тижня (в вихідні за попереднім замовленням). 

 2.Можливість термінового надання послуг на вимогу Замовника (на протязі 
10-15 хв.). 

 3.Ненормований робочий день (робота у святкові та вихідні дні). 
 4.Забезпечення постійного зв'язку посадових осіб Замовника з водієм 
транспортних засобів. 

 5.Забезпечення термінових ремонтів транспортного засобу у випадку їх 
пошкодження або виходу із ладу. 

 6.Оперативність подачі транспорту . 
 7.Забезпечення заїзду автомобіля на територію стоянки Київської міської 
державної адміністрації, підтвердження наявності перепустки на в'їзд. 

 8.Обов'язкове страхування транспортного засобу. 

 9.Забезпечення безоплатної стоянки в місцях паркування м. Києва. 
 

 


