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Розділ 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 01.06.2010 №2289-
VI зі змінами та доповненнями (далі по тексту - Закон). Терміни, які 
використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в 
значеннях, визначених Законом. 

2. Інформація про 
замовника торгів: 

 
 

- повне найменування: Головне управління капітального будівництва Одеської обласної 
державної адміністрації 

- місцезнаходження: Адреса: 65107, м.Одеса, вул. Канатна,83, 11 поверх 
- посадова особа 
замовника, уповноважена 
здійснювати зв'язок з 
учасниками: 

Вельшиневська Олена Олександрівна, заступник начальника Головного 
управління капітального буліництва Одеської облдержадміністрації, 
секретар комітету з конкурсних торгів. 
Адреса: 65107, м.Одеса, вул.  Канатна, 83, каб.1107                                        
тел./факс (048) 725-91-69 
e-mail: ovelshinevska@odessa.gov.ua 
З приводу питань пов’язаних з технічним завданням - 
Попов Василь Степанович, заступник начальника виробничо-технічного 
управління –начальник технічного відділу Головного управління 
капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації 
заступник голови комітету з конкурсних торгів. 
Адреса: 65107, м.Одеса, вул.  Канатна, 83, каб.1105                                        
тел./факс (048) 725-46-41 
 

3. Інформація про 
предмет закупівлі 

 

- найменування предмета 
закупівлі: 

«Розроблення проектно-кошторисної документації по об’єкту 
«Реконструкція з розширенням Палацу спорту в м. Одесі». 
 

- вид предмета закупівлі, 
кількість: 

Розроблення проектно-кошторисної документації 

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

Одеська область,   м. Одеса,  пр. Шевченка 31.  

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

січень 2012 р.- липень 2013 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. 
 

7. Інформація про мову Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що готуються 
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(мови), якою (якими) 
повинні бути складені 
пропозиції конкурсних 
торгів 

Замовником, викладаються українською мовою Усі документи, що 
містяться у складі пропозиції конкурсних торгів, яку подає Учасник  
процедури  закупівлі - складаються українською мовою (за винятком 
оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих Учаснику іншими 
організаціями (уповноваженими органами, підприємствами, установами), які 
складені російською мовою). 

 
Розділ 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. 

Розділ 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. 
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника повинні бути 
пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи 
учасника, а також відбитки печатки*. 
Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів 
учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом 
про призначення, довіреністю, дорученням, що підтверджує 
повноваження посадової особи учасника на підписання документів. 
Учасник має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. 
Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у 
місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника 
процедури закупівлі*. 
На конверті повинно бути зазначено: 
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- повне найменування і місцезнаходження замовника; 
- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення 
відкритих торгів; 
- повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника процедури 
закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; 
-маркування: «Не відкривати до 16.12.2011р. до 12-00».  

У випадку, якщо згідно з цією документацією передбачається надання 
копій, усі копії документів, що надаються учасником, повинні бути 
скріплені надписом «Згідно з оригіналом», посвідчені підписом 
уповноваженої особи учасника із зазначенням її посади та П.І.Б. і 
скріплені печаткою учасника.   

2. Зміст пропозиції 
конкурсних торгів 
учасника 
 

 
Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури 
закупівлі, повинна складатися з: 
- Форми пропозиції конкурсних торгів відповідно до нижченаведеної 
форми: 
 

«ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ» 
(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку) 

 
Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у 
конкурсних торгах на закупівлю робіт«Розроблення проектно-
кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція з 
розширенням Палацу спорту в м. Одесі» згідно з технічним завданням 
Замовника конкурсних торгів. Вивчивши документацію конкурсних 
торгів та технічне завдання (надалі ТЗ), на виконання зазначеного вище, 
ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та 
погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, 
зазначених у нашій пропозиції на загальну 
суму:_________________________________________гривень.  

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

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 
90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого 
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 пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації 
конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-
якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. 

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося 
підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 14 днів з дати 
публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань 
державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних 
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торгів. 
        5. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання. 
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені 
печаткою.    
   Виправлення, закреслення, тощо, зроблені в пропозиції конкурсних 
торгів, що не посвідчені підписом уповноваженої особи учасника та 
печаткою учасника вважаються ненаписаними.           
                                                                               
- Документів, що підтверджують повноваження посадової особи або 
представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів 
пропозиції конкурсних торгів; 
 
- Документального підтвердження відповідності пропозиції 
конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та 
іншим вимогам по предмету закупівлі,  передбачених пунктом 7 
розділу ІІІ цієї документації конкурсних торгів. 
 
- Документально підтвердженої інформації про їх відповідність 
кваліфікаційним критеріям, передбачених пунктом 6 розділу ІІІ 
документації;                  
 
 - Істотних  умов, які обов’язково включаються до договору про 
закупівлю за підписом уповноваженої посадової особи учасника та 
скріплені печаткою; 
                      
- Розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів з обґрунтуваннями,  
тому числі розрахунок ціни пропозиції конкурсних торгів має бути 
наданий у друкованому вигляді та додатково на магнітному носії (СD 
диск);                                                                                               
 
- Календарного  плану   виконання робіт;                  
 
- Гарантійного листа, у нижченаведений формі: 
 
          Ми, (назва учасника), надаємо  гарантійний лист про те, що після 
завершення робіт: «Розроблення проектно-кошторисної документації 
по об’єкту «Реконструкція з розширенням Палацу спорту в м. 
Одесі» гарантуємо досягнення об’єктом будівництва показників, 
визначених у проектній документації. 
          У разі виявлення недоліків після створення проектної 
документації, її прийнятті, погодження або в ході будівництва, Замовник 
протягом 10 днів після їх виявлення повідомить про це Учасника і 
запросить його для складання акта про порядок і строки усунення 
виявлених недоліків. Якщо Учасник не з’явиться без поважних причин у 
визначений у запрошений строк, Замовник має право залучити до 
складання акта незалежних експертів, повідомивши про це Учасника. 
          Акт, складений без участі учасника, надсилається йому для 
виконання протягом 3-х днів після складання. 
          Учасник зобов’язаний за свій рахунок усунути залежні від нього 
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недоліки проектної документації в строки та в порядку, визначені в акті 
про їх усунення. 
 
М.П.                                       __________________ 
                                                 (підпис керівника) 
 
 - Інших документів  відповідно до вимог, визначених у цій 
документації конкурсних торгів. 
 
А також решту матеріалів, які повинні бути оформлені та подані 
Учасниками згідно з цією документацією конкурсних.  

3. Забезпечення 
пропозиції конкурсних 
торгів 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів вимагається. Розмір 
забезпечення пропозиції конкурсних торгів: 80 000 грн. (вісімдесят 
тисяч гривень). 
Вид забезпечення конкурсних торгів – застава грошових коштів або 
банківська гарантія.  
Учасник письмово звертається до замовника для надання реквізитів, 
щодо забезпечення пропозицій конкурсних торгів, але не пізніше ніж за 
3 робочих дні до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. Разом з 
пропозицією конкурсних торгів учасник надає оригінал платіжного 
доручення з відміткою банку, що підтверджує сплату забезпечення 
пропозицій конкурсних торгів або оригінал банківської гарантії.  
Усі витрати, пов’язані з забезпеченням пропозиції конкурсних торгів, 
здійснюються за рахунок коштів Учасника.  
Строк дії забезпечення пропозицій конкурсних торгів - 90 днів з дати 
розкриття. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається у 
випадках, передбачених частиною третьою статті 24 Закону. 
 

4. Умови повернення чи 
неповернення 
забезпечення пропозиції 
конкурсних торгів  

Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів 
учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для 
повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі: 
закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, 

зазначеного у документації конкурсних торгів; 
укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем 

конкурсних торгів; 
відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її 

подання; 
закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору про 

закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних 
торгів. 
Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається 

замовником у разі: 
відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після 

закінчення строку її подання; 
не підписання учасником, що став переможцем торгів, договору про 

закупівлю; 
ненадання переможцем торгів забезпечення виконання договору про 

закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо 
надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних 
торгів. 
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Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у 
разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню 
до відповідного бюджету. 

5. Строк, протягом якого 
пропозиції конкурсних 
торгів є дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів. 
До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників 
продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. 
Учасник має право: 
- відхилити таку вимогу; 
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції 
конкурсних торгів. 

6. Кваліфікаційні 
критерії до учасників 

Для участі у процедурах закупівель учасники повинні мати 
кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям:  
а) наявність обладнання та матеріально-технічної бази;  
б) наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні 
знання та досвід;  
в) наявність документально підтвердженого досвіду виконання 
аналогічних договорів;  
г) наявність фінансової спроможності. 
 
Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику, в участі у 
процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів, у 
разі якщо:  
а) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових 
платежів);  
б) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до 
положень його статуту.  
 
 
Учасник повинен для підтвердження відповідності кваліфікаційним 
критеріям та вимогам Замовника надати такі документи: 
-документи, які підтверджують наявність обладнання та матеріально-
технічної бази: 
а) довідка про наявність обладнання обов’язково повинна бути складена 
у вигляді відповідної таблиці: 
 

№ 
п/п 

Назва та тип 
обладнання, 
програмного 
забезпечення 

Одиниця виміру Кількість 
штук 

Строк 
експлуатації 

 
 
-документи, які підтверджують наявність працівників відповідної 
кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: 
а) копія витягу із штатного розпису Учасника. 
б) довідка про кваліфікацію та досвід працівників обов’язково повинна 
бути складена у вигляді відповідних таблиць: 
 
Таблиця 1.  Про наявність працівників відповідної кваліфікації, 
які перебувають у штаті Учасника і мають необхідні знання та досвід 
для надання послуг та виконання умов договору.  
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-документи, які підтверджують наявність документально 
підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів: 
 
а) довідка у формі відповідної таблиці про виконання аналогічних 
договорів   (не менше двох договорів, має бути надана інформація не 
менше ніж щодо двох Замовників): 
 

Назва 
Замовника, 

країна, адреса, 
контактний 

телефон/факс, 
e-mail 

 

Назва  
проекту 

Загальна вартість  
проекту (грн./євро) 

 

Період  
виконання  

(початок/кінець) 

Кількість 
 співробітників,  

задіяних у 
проекті 

 
 
б) копія відповідних договорів щодо виконання аналогічних робіт 
(кількість відповідних копій має відповідати кількості виконаних 
замовлень, інформація щодо яких зазначена Учасником в довідці про 
виконання аналогічних договорів); 
в) листи-відгуки  у довільній формі щодо виконання аналогічних 
договорів (не менше, як від двох Замовників).  Відгуки мають бути 
оформлені на фірмовому бланку, підписані уповноваженою особою, 
скріплені відбитком печатки (у разі наявності печатки), із зазначенням 
вихідного номера та дати. Зазначені листи-відгуки надаються виключно 
щодо тих замовників, які зазначені в довідці про виконання аналогічних 
договорів. 
  
-документи, які підтверджують наявність фінансової спроможності: 
а)копія балансу за 2010 рік та 1-е півріччя 2011 року (з відміткою 
управління статистики), копія звіту про фінансові результати за 2010 рік 
та 1-е півріччя 2011 року (з відміткою управління статистики), копія 
звіту про рух грошових коштів за 2010 рік та 1-е півріччя 2011 року (з 
відміткою управління статистики). Копія звіту про рух грошових коштів 
не подається суб’єктами малого підприємництва, що заповнюють 
скорочену форму звітності, про що учасник повинен надати довідку в 
довільній формі. 
б) оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) 
заборгованості за кредитами з терміном видачі не більше десяти днів  до 
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дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. 
 
-документи, що підтверджують наявність в Учасника правомочності на 
укладення договору: 
а) для учасників - юридичних осіб: у випадку, якщо договір укладає 
керівник-копія довідки ЄДРПОУ та копія наказу про призначення 
керівника, якщо інша особа - копія документу, що засвідчує особу та 
оригінал довіреності на підписання договору, а також копії документів, 
які підтверджують повноваження особи на підписання довіреності; 
б) для учасників-фізичних осіб - копія паспорту, копія довідки про 
присвоєння ідентифікаційного коду; 
в) для учасників фізичних осіб – підприємців - копія свідоцтва про 
державну реєстрацію. 
 
-документи, що підтверджують, що учасник не визнаний у 
встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не 
відкрита ліквідаційна процедура:  
а) оригінал довідки Державного департаменту з питань банкрутства 
Міністерства економіки України (чи його територіальних органів) або 
Державного підприємства «Державний центр з питань відновлення 
платоспроможності та банкрутства» (чи його територіальних органів) 
видана не раніше ніж за 30 днів до дати розкриття пропозицій 
конкурсних торгів. 
 
-документи, що підтверджують відсутність у учасника заборгованості із 
сплати податків і зборів (обов'язкових платежів): 
а) оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність 
заборгованості по сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів) до 
бюджету з терміном видачі не більше десяти днів до дати розкриття 
пропозицій конкурсних торгів; 
 
-документи, що підтверджують провадження учасником господарської 
діяльності відповідно до положень його статуту: 
 1. Довідка, складена у довільній формі, яка повинна містити відомості 
про підприємство: 
-  реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, банківські 
реквізити); 
-  керівництво (посада, ім'я по батькові, телефон для контактів); 
-  форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма. 
2. Нотаріально завірена копія Статуту або іншого установчого 
документу; 
3. Копія довідки ЄДРПОУ; 
4. Нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію. 
5. Нотаріально завірена копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ 
чи єдиного податку (крім осіб, що є нерезидентами України). 

- Наявності  відповідної ліцензії на проектування  з обов’язковим 
зазначенням у переліку робіт  провадження господарської діяльності 
пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури. 

• Нотаріально завірена копія  державної ліцензії на проектування (з 



 

 

 

9

переліком робіт) зі всіма додатками. 
• Нотаріально завірена копія кваліфікаційного сертифікату 

архітектора, яким буде здійснюватися керівництво над 
розробкою проектно-кошторисної документації. 

• Нотаріально завірена копія сертифіката  про підвищення 
кваліфікації з питань будівництва у складних інженерно-
геологічних умовах. 

 
 Відповідно до ст. 17 Закону, Учасник повинен надати Замовнику 
довідку  у довільній формі скріплену печаткою про підтвердження 
інформації що: 
 

• Керівника (Учасника) не було притягнуто згідно із Законом до 
відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель 
корупційного правопорушення; 

  
• 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; 

  
• Службова (посадова) особа Учасника, яку уповноважено 

учасником представляти його інтереси під час проведення 
процедури закупівлі, не була засуджена за злочин, пов'язаний з 
порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з 
корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у 
встановленому Законом порядку. 

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

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій 
конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність 
пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним 
та іншим вимогам до предмету закупівлі. 
−Документи з інформацією про субпідрядників у вигляді відповідної 
таблиці: 
 

Форма пропозиції про залучення субпідрядників. 
Назва субпідрядника, його 

реквізити 
Види робіт, які 
передбачається 

доручити 
субпідряднику 

Орієнтовна вартість робіт, що 
виконуються субпідрядником 

у %  до ціни пропозиції 
конкурсних торгів учасника 

З інформацією про субпідрядників, у разі їх залучення, обов’язково 
додаються нотаріально завірена копія ліцензії на проектування. У разі 
не залучення субпідрядних організацій по об’єкту, учасник додатково 
про це надає довідку у довільній формі. 
 Ціна пропозиції конкурсних торгів. 
          Ціна пропозиції конкурсних торгів Учасника означає суму, за яку 
Учасник передбачає виконати замовлення на виконання всіх видів робіт, 
передбачених в технічному завданні Замовника документації 
конкурсних торгів. 
В ціні  пропозиції конкурсних торгів Учасник визначає вартість усіх 
запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням робіт, що 
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виконуються субпідрядними організаціями.  
Розрахунок ціни необхідно здійснити на підставі  ДБН Д.1.1-7-

2000 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для 
будівництва, що здійснюється на території України» (зі змінами та 
доповненнями),  збірника цін на проектні та вишукувальні роботи 
СЦПРС-90, загальних положень по застосуванню збірника цін на 
імпортоване технологічне обладнання.  

Ціна  пропозиції конкурсних торгів повинна бути чітко визначена. 
Ціну  пропозиції конкурсних торгів слід визначати відповідно до вимог 
проекту щодо термінів закінчення робіт, технології виконання робіт. 
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.  

 
           Розрахунок ціни пропозиції конкурсних торгів має бути наданий у 
друкованому вигляді та додатково на магнітному носії (СD диск) у 
програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі 
кошторисної документації та розрахунків договірних цін. 

 
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

«Розроблення проектно-кошторисної документації по об’єкту 
«Реконструкція з розширенням Палацу спорту в м. Одесі» 

 

Найменування Основні дані і вимоги для 
проектування 

1. Найменування та 
місцезнаходження об’єкту 

    Палац спорту, м.Одеса, Приморський 
район, пр.Шевченко,31. 

2. Підстава для проектування     Рішення Одеської обласної ради  від 
26 серпня 2011р. № 211-VI 
 

3. Вид будівництва     Реконструкція 

4. Замовник 
 

   Головне управління капітального 
будівництва облдержадміністрації. 
     м. Одеса, вул.Канатна, 83 

5. Джерело фінансування     Кошти  місцевого бюджету. 

6. Стадійність проектування     Стадія П та РД. Затверджувальна 
стадія П. 

7. Перелік будівель та 
споруд, які проектуються 

 

− Концертно-спортивний зал 3500-5000 
місць; 
− Льодова арена 1500-2000 місць; 
− Паркінг на 1000 м/місць. 

8. Вихідні дані про особливі 
умови будівництва 

 

Сейсмічність району 7 балів.  
Ґрунти першого типу по 

просадочності (уточнити при виконанні 
інженерних вишукувань). 
     Підземні виробки.  
     Категорія складності V. 

9.Основні архітектурно-
планувальні рішення і 
характеристики об’єкту 

Згідно Закону України від 17.02.2011 
року №3038-VI  «Про регулювання 
містобудівної діяльності», та діючих 
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нормативних документів, у 
відповідності з містобудівними умовами 
та обмеженнями. 
     Архітектурно-планувальним 
рішенням передбачити реконструкцію
концертно-спортивного залу та
будівництво багатофункціональної
льодової арени. При спортивних залах
передбачити приміщення
адміністративно-господарського 
призначення згідно з вимогами діючих
нормативних документів. 
Загальна площа концертно-спортивного 
залу, що реконструюється на 3500-5000 
місць зі спортивними та 
адміністративно-господарського 
приміщеннями – 28569,0 м2 

Загальна площа льодової арени, що 
проектується  на 1500-2000 місць зі 
спортивними та адміністративно-
господарського приміщеннями – 20867,0 
м2 

Загальна площа комплексу, що 
реконструюється – 94428,0 м² 

Загальна площа спортивного 
комплексу –  59598,00 м² 
      В комплесі передбачити відкритий 
паркінг на  
1000 м/місць. 

Передбачити основні конструкції 
каркасу споруди із монолітного 
залізобетонну з урахуванням вимог 
сейсмічної безпеки. 

Передбачити покриття спортивної 
арени по сталевим фермам або аркам із 
затяжками. 

Передбачити свайні фундаменти із 
врахуванням інженер-геологічних та 
гідрогеолічних умов ділянки та   
вимог сейсмічної безпеки. 

10. Потужність або 
характеристика об’єкта 

- Концертно-спортивний зал 3500-
5000 місць; 
    -  льодова арена 1500-2000 місць; 
    -  Паркінг відкритий  1000  м/місць. 

11. Черговість проектування 
та будівництва, 

необхідність виділення 
пускових комплексів 

 

  Передбачити стадію П в одну чергу, 
стадію РД в три черги: 
1 черга -  Палац спорту, 
багатофункціональна льодова арена; 
2 черга -  Паркінг; 
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3 черга -  Транспортні розв'язки. 
 

12. Вимоги до інженерного 
захисту 

Території, будівель та споруд
 

Виконати згідно з ТУ  виданими 
Управлінням інженерного захисту 
території та розвитку узбережжя 
Одеської міської ради. 

13. Вимоги що до розробки 
розділу «Оцінка дій на 

довкілля» 

Виконати в складі проекту згідно з 
діючими  нормативними документами.  

14. Вимоги з 
енергозбереження та 

з енергоефективності 

Виконати в складі проекту згідно з 
діючими  нормативними документами та 
ТУ.  
Передбачити стаціонарні системи 
альтернативної енергії. 

15. Вимоги щодо режиму 
безпеки та 

охорони праці 

Виконати в складі проекту згідно з 
діючими  нормативними документами. 

16. Вимоги до благоустрою 
майданчика. 

 

Виконати згідно з рішенням Одеської 
міської ради від 22.01.2008 р. № 2153-V
«Про затвердження правил благоустрою 
території в м. Одеси». 

17. Вимоги  щодо охорони 
культурної спадщини  Немає. 

18. Необхідність узгоджень 
проектних рішень 

Узгодити з замовником та іншими 
зацікавленими відомствами та 
організаціями. 

19. Необхідність проведення 
обстежень 

Суцільне    інженерне-технічне 
обстеження існуючої основної будівлі та 
допоміжних споруд та будівель з 
видачею технічного висновку про стан 
будівельних конструкцій ліцензованою 
організацією. 

20. Необхідність підготовки 
ТУ ( на стадіях ЕП, ТЕО 
(ТЕР), якщо такі стадії 

передбачені). 
 

Підготовка ТУ на стадії «П» в 
повному обсязі. 
     Перелік необхідних ТУ: 
ТУ на постійне і тимчасове (в термін 
будівництва) електропостачання; 
ТУ на проектування зовнішнього 
освітлення; 
ТУ на теплопостачання; 
ТУ на водопостачання та 
водовідведення; 
ТУ на відвід стічних вод; 
ТУ на забезпечення пожежної безпеки; 
ТУ на забезпечення громадської оборни;
ТУ на забезпечення безпеки та 
організації дорожнього руху; 
ТУ на проектування (від ІЗТМ та 
розвитку  узбережжя Одеської міської 
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ради); 
ТУ на енергозбереження; 
ТУ на диспетчеризацію ліфтів; 
ТУ на радіофікацію; 
ТУ на телефонізацію; 
Та інші. 

21. Особливі умови 
проектування. 

Відповідно до містобудівних умов та 
обмежень.  
- Передбачити проектування об'єкту на 
земельній ділянці площею 21 395 м. кв. 
-  Гранично допустима висота будівель 
28.5 м (основна споруда); 
- Максимально допустимий відсоток 
забудови земельної ділянки 80% 
- Відстані від об'єкта, яий проектується, 
до меж червоних ліній 15.0 м; 
- Врахувати що земельна ділянка 
знаходиться в межах водоохоронної 
зони Чорного моря; 
- Мінімально допустимі відстані від 
об'єктів, які проектуються, до існуючих 
будинків та споруд  передбачити 
відповідно  до ДБН 360-92** 
- Передбачити перенесення діючих 
інженерних підземних та надземних 
комунікацій на нормативну відстань, що 
проектується. 
- Передбачити необхідність проведення 
інженерних вишукувань згідно з 
державними нормами                  ДБН 
А.2.1-1-2008 «Інжинерні вишукування 
для будівництва» згідно Ту Управління 
інженерного захисту територій та 
розвитку узбережжя Одеської міської 
ради. 
- Для забезпечення безперервного 
транспортного руху передбачити: 
    Транспортну розв'язку в 1-му     або 2-
х (естакада) рівнях; 
    Підземні пішохідні переходи; 
   В місцях перетину проїжджої частини 
з тротуарами та на  входах      до 
приміщень об'єктів передбачити 
обладнання засобами для осіб з 
обмеженими фізичними можливостями; 
  Схему транспортного та пішохідного 
руху узгодити з органами ДАІ. 
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22. Необхідність виконання 
демонстраційних матеріалів 

їх склад та форма. 

Виконати в наступному обсязі: 
1. Ситуаційний план; 
2. Генерального план; 
3. План поверхів; 
4. Розрізи; 
5. Основні фасади; 
6. Перспектива. 

23. Інженерні вишукування. 

Інжинерно - геологічні вишукування, 
топографічна та геодезична зйомки. 
     Геологічні вишукування підземних 
виробок. 

24. Вимоги до кошторисної 
документації. 

 

Кошторисну документацію виконати 
на українській мові, в останній 
програмній версії на момент подання на 
експертизу. Надати в чотирьох 
екземплярах та на електронних носіях. 
Ціни на будівельні матеріали та 

обладнання узгодити з замовником. 
25. Вимоги до складу проекту Передбачити склад проекту згідно з 

діючими  нормативними документами. 

26. Строки розроблення 
документації. (З 

урахуванням черг та 
стадій). 

Стадія П 
Початок – січень 2012 року. 
Закінчення – червень 2012 року. 
Погодження та затвердження.  

Початок – липень 2012 року. 
Закінчення – серпень 2012 року. 
Стадія РД 

1 черга 
 Початок – вересень 2012 року. 
Закінчення – лютий  2013 року. 
2 черга 
 Початок – березень 2013 року. 
Закінчення – квітень 2013 року. 
3 черга 
 Початок – травень  2013 року. 
Закінчення – червень 2013 року.  

 

 

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

Визначення окремих частин предмету закупівлі (лотів) документацією 
конкурсних торгів не передбачено. 

Пропозиція конкурсних торгів подається щодо предмета закупівлі в 
цілому. 
 
 

9. Внесення змін або 
відкликання пропозиції 
конкурсних торгів 

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 
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учасником 
 

відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли  
 
вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій 
конкурсних торгів. 

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

 

- спосіб подання 
пропозицій конкурсних 
торгів:  

Особисто або поштою 
 
 

- місце подання 
пропозицій конкурсних 
торгів: 

65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83, каб. 1126 

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

          16 грудня 2011 року до 10 год. 00 хв.  
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення 
строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх 
подали. 
На запит учасника Замовник протягом одного робочого дня з дня 
надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних 
торгів із зазначенням дати та часу. 

2. Місце, дата та час 
розкриття пропозицій 
конкурсних торгів: 

 
 
 

- місце розкриття 
пропозицій конкурсних 
торгів:  
 
- дата та час розкриття 
пропозицій конкурсних 
торгів:  
 
 

65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83, каб. 1101  
 

 
 
       16  грудня 2011 року   12 год. 00 хв.  

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 під час процедури розкриття 
пропозицій конкурсних торгів підтверджуються довіреністю, виданій 
такій особі на право представляти інтереси учасника під час проведення 
процедури закупівлі, підписувати документи, подавати заяви тощо. 

Для підтвердження особи такий представник повинен надати 
паспорт або його копію. 

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. Зазначена інформація вноситься до протоколу 
розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у 
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день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою 
Міністерством економіки України. 

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується 
членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь 
у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою 
замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів 
надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого 
дня з дня отримання такого запиту. 

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється 
відповідно до статті 10 Закону. 

 

Розділ V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 
1. Перелік критеріїв та 
методика оцінки 
пропозиції конкурсних 
торгів із зазначенням 
питомої ваги критерію  
 

Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх 
пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки 
пропозицій. 
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з 
питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних 
торгів. 
Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до 
частини п’ятої статті 28 Закону. 

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ 
КОНКУРСНИХ ТОРГІВ 

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється  на основі одного 
критерію: ціни.  
Максимальна кількість балів по критерію «Ціна» дорівнює 100.  
У випадку однакового значення показника, переможець визначається 
шляхом голосування членів комітету 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 конкурсних торгів. 
Методика оцінки 
1. Кількість балів за критерієм «Ціна»  визначається наступним чином. 
Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію «Ціна»  у якої є 
найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива 
кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів 
визначається за формулою: 

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де 
Бобчисл  = обчислювана кількість балів; 
Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна"; 
Цобчисл - значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, 
кількість балів для якого обчислюється; 

      100 - максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна» 
2. Виправлення 
арифметичних помилок 

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених 
в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції 
конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному 
документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди 
на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. 
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Помилки виправляються Замовником у такій послідовності: 
- при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума 
літерами є визначальною. 
Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його 
пропозиція конкурсних торгів відхиляється. 
 

3. Інша інформація 
 

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

 
4. Відхилення 
пропозицій конкурсних 
торгів 
 

 
Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо: 
1) учасник: 
-не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 
Закону; 
-не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної 
помилки; 
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 
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; 
- 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 з Законом; 
-якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. 
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо: 
- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, 
передбачену замовником на фінансування закупівлі; 
- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили. 
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не 
відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім 
учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником 
відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього 
Закону. 

Розділ VI. Укладання договору про закупівлю 
1. Терміни укладання 
договору  

У день визначення переможця Замовник акцептує пропозицію 
конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за 
результатами оцінки. 
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Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію 
конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з 
дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних 
торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати 
публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань 
державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних 
торгів. 

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

Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про 
закупівлю, відповідають вимогам статтей 40, 41 Закону та Типового 
договору, затвердженого наказом Мінекономіки від 27.07.10. №925 
«Про затвердження Типового договору про закупівлю товарів (робіт або 
послуг) за державні кошти» та Інструкції щодо заповнення Типового 
договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти». 

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту 
пропозиції конкурсних торгів (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. 

 
Форма «Істотні умови, які обов'язково включаються до договору 

про закупівлю»: 
   
Предмет договору. 
- Генпідрядник  з січня 2012 року по липень 2013 року  за завданням 
Замовника зобов'язується розробити проектно-кошторисну 
документацію по об’єкту «Реконструкція з розширенням Палацу 
спорту в м. Одесі». 
 
Кількість робіт (обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно 
від реального фінансування видатків).  
Завдання Замовника на виконання робіт щодо розробки документації за 
договором готується Генпідрядником на підставі вихідних даних, 
наданих Замовником, і стає обов'язковим для Сторін з моменту його 
затвердження Замовником. 
 
Якість робіт. 
-Генпідрядник повинен виконати передбачені договором роботи, якість 
яких відповідає умовам Договору та технічному завданню на 
проектування. 
 
Порядок здійснення оплати. 
Оплата проводиться по етапам згідно з календарним графіком 
виконання та фінансування робіт. 
Внесення змін до плану фінансування на поточний рік відбувається за 
згодою сторін. 
Замовник забезпечує фінансування у відповідності з календарним 
планом, графіком виконання робіт та при умові надходження коштів на 
рахунок Замовника.  
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При наявності зауважень, Замовник, за участю Генпідрядника, має право 
відкоригувати вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті. 
 
Ціна договору. 
Договірна ціна є динамічною, визначається на підставі пропозиції 
конкурсних торгів Генпідрядника, визнаного переможцем цих торгів та 
становить _____ грн. 
- Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін. 
Термін та місце виконання робіт.  
Строк виконання робіт: січень 2012р.-липень 2013р.  
Місце виконання робіт: Одеська область,   м. Одеса,  пр. Шевченка 
31.  

Строк дії договору. 
Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до виконання 
зобов’язань Сторонами договору.  
 
Права та обов'язки сторін  
Замовник зобов'язаний: 
Надати Виконавцю  необхідні для розроблення проектно-кошторисної 
документації  вихідні дані у встановлений та затвердити підготовлене 
Виконавцем завдання не пізніше 10 днів з моменту підписання 
договору; 
Змінюючи вихідні дані для розробки робочої документації або 
затверджене Завдання на проектування, у 5-ти денний термін сповістити 
про це Генпідрядника  доповненням (зміною) до технічного завдання;  
Прийняти в установленому порядку та оплатити виконані роботи згідно 
актам виконаних робіт; 
Інші обов’язки, які не суперечать вимогам чинного законодавства. 
Замовник має право: 
Контролювати виконання  робіт у строки, встановлені договором; 
Зменшувати обсяг закупівлі виконання робіт та загальну вартість 
договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі 
Сторони вносять відповідні зміни до договору, що закріплюється 
додатковою угодою; 
Інші права, які не суперечать вимогам чинного законодавства. 
Генпідрядник зобов'язаний: 
Забезпечити  виконання  робіт  у строки, встановлені договором; 
Усувати за свій рахунок допущені  з вини Генпідрядника недоліки у 
проектній 
документації, які будуть виявлені Замовником або державними чи 
іншими органами 
уповноваженими перевіряти та затверджувати роботи, що є предметом 
договору, 
при її прийнятті, погодженні або в ході будівництва, а також у процесі 
експлуатації 
на основі виконаної проектно-кошторисної документації; 
Забезпечити виконання робіт якість яких відповідає умовам договору; 
Інші обов’язки, які не суперечать вимогам чинного законодавства. 
Генпідрядник має право: 
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Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи; 
На дострокове виконання  робіт  за письмовим погодженням Замовника; 
Ініціювати внесення змін у договір. 
Інші права, які не суперечать вимогам чинного законодавства. 
 
Відповідальність сторін. 
У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань 
договором сторони несуть відповідальність, передбачену чинним 
законодавством України та договором.  
Порядок урегулювання спорів визначається положеннями “Загальних 
умов” та інших нормативних документів, що регулюють ці питання. 
Порушення зобов’язань договором є підставою для застосування 
господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України, 
іншими законами, або договором . 
Генпідрядник несе майнову відповідальність за збереження виконаних 
робіт, наслідки за їх пошкодження або загибелі, до здачі об’єкта в 
експлуатацію. 
Якщо Генпідрядник не попередив Замовника про наявність прорахунків, 
недоліків, котрі він повинен був виявити в силу своїх професійних 
обов’язків, він несе відповідальність за їх наслідки, відповідно до вимог 
чинного законодавства. 
Генпідрядник несе майнову відповідальність за достовірність 
відображення фактичних витрат, наданих Замовнику до оплати. 
За збитки завдані третій особі відповідає сторона, з вини якої вони 
мають місце. 
При ненадходженні або при невчасному надходженні бюджетних коштів 
на рахунок Замовника, штрафні санкції до Замовника не застосовуються. 
У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань по 
договору Генпідрядник сплачує Замовнику штрафні санкції (пеня) у 
розмірі двох облікових ставок НБУ за кожний день затримки до 
фактичної здачі об’єкту в експлуатацію.  
При несвоєчасному усуненні недоробок, виявлених при прийманні 
робіт, що виникли з вини Генпідрядника, він сплачує Замовнику пеню у 
розмірі двох облікових ставок НБУ за кожний день затримки.  
Виплати пені, компенсація збитків не звільняє сторони від виконання 
зобов’язань по Договору . 
У випадку виникнення спорів або розбіжностей сторони зобов'язуються 
вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. Для 
розгляду суперечностей сторони можуть залучити консультаційні 
організації. Передачі в Господарський суд підлягають тільки претензії 
по виконанню договірних зобов’язань передбачених договором . 
У разі невиконання умов  договору Замовник залишає за собою право 
розірвання договору в односторонньому порядку з обґрунтуванням 
причин такого рішення Генпідряднику. 
Сторони можуть прийняти рішення про призупинення робіт або 
розірвання договору незалежно одна від одної. сторона, що прийняла 
рішення про розірвання договору повідомляє іншу сторону не менше 
ніж за 15 робочих днів до вступу в дію такого рішення і, якщо на протязі 
цього строку обставини, що зумовили таке рішення суттєво не 
змінились, сторона що проявила ініціативу має право розірвати договір. 



 

 

 

21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають 
однакову юридичну силу, по одному Замовнику та Генпідряднику. 
 
 
 М.П. ______________ (підпис) Учасника 
 

 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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