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Розділ 1. Загальні положення  

1.1. Терміни, які вживаються в 
документації конкурсних торгів 
 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання 
вимог Закону України «Про здійснення державних 
закупівель» від 01.06.2010 року №2289-VI (далі Закон) . 
Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних 
торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом. 
 

1.2. Інформація про замовника 
торгів: 

 

- повне найменування: Міська дитячо-юнацька спортивна школа №1 м.Вінниці 
- місцезнаходження: вул.Хлібна, 1, м.Вінниця, 21100 

- посадова особа замовника, 
уповноважена здійснювати 
зв'язок з учасниками 

Сташко Галина Миколаївна, Телефон: (0432) 67-12-47 
Тел./факс: (0432) 67-55-76 Е-mail: dolgiy86@yandex.ru 
 

1.3. Інформація про предмет 
закупівлі 

 

- найменування предмета 
закупівлі: 

код 70.20.12 - послуги зі здавання під нaйм власної 
нежитлової нерухомості (Оренда льодової поверхні для 
проведення навчально-тренувальних занять та 
спортивних змагань) - 750 годин 

-місце, кількість, обсяг поставки 
товарів: 

м.Вінниця  
 

- строк поставки товарів: До кінця 2012 року 
1.4.Процедура закупівлі Відкриті торги 

1.5. Недискримінація учасників 
Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі 
закупівлі на рівних умовах. 

1.6. Інформація про  валюту, у 
якій повинна бути розрахована і 
зазначена ціна пропозиції 
конкурсних торгів 

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.
 

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

Під час проведення процедур закупівель всі документи, що 
готуються замовником, викладаються українською мовою. 

1.8. Адреса веб-порталу, на 
якому розміщується інформація 
про закупівлю 

 

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів 

2.1.Процедура надання 
роз'яснень щодо  документації 
конкурсних торгів 
 

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, 
має право не пізніше ніж за 10 календарних днів до 
закінчення строку подання пропозиції 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 
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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 пропозиції 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. 

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

Проведення зборів з метою роз’яснення не планується. 

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

3.1. 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 з зазначенням кількості скріплених аркушів на 
звороті останнього аркушу 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). 
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника 
процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити 
підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури 
закупівлі, а також відбитки печатки*. 
Повноваження щодо підпису документів пропозиції 
конкурсних торгів учасника процедури закупівлі 
підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом 
про призначення, довіреністю, дорученням або іншим 
документом, що підтверджує повноваження посадової особи 
учасника на підписання документів пропозиції 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: 
- повне найменування і місцезнаходження замовника:  
 Міська дитячо-юнацька спортивна школа №1 м.Вінниці, 
вул.Хлібна, 1, м.Вінниця, 21100 
- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про 
проведення відкритих торгів; 
- повне найменування учасника процедури закупівлі, його 
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місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, 
номери контактних телефонів; 
- маркування: „Не відкривати до _______________ 
(зазначається дата та час розкриття  пропозицій конкурсних 
торгів)” 

3.2.Зміст пропозиції конкурсних 
торгів учасника 
 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником 
процедури закупівлі повинна складатися з: 
 - документів, що підтверджують повноваження посадової 
особи або представника учасника процедури закупівлі щодо 
підпису документів пропозиції конкурсних торгів; 
- документа, що підтверджує надання учасником  
- документально підтвердженої інформації про відповідність 
учасника кваліфікаційним критеріям, згідно з додатком 4 до 
документації конкурсних торгів; 
конкурсна пропозиція/технічна пропозиція складена за 
формою згідно з додатком 1 до документації конкурсних 
торгів;  
погодження з основними умовами договору згідно з додатком 
2 
- документального підтвердження відповідності пропозиції 
конкурсних торгів учасника технічним вимогам і якісним 
характеристикам, кількісним та іншим вимогам по предмету 
закупівлі, встановленим замовником, згідно з додатком 3 до 
документації конкурсних торгів. 

3.3. Забезпечення пропозиції 
конкурсних торгів 

 Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається 
 

3.4. Умови повернення чи 
неповернення забезпечення 
пропозиції конкурсних торгів 

Відсутні, через те, що забезпечення пропозиції конкурсних 
торгів не вимагається. 

3.5. Строк, протягом якого 
пропозиції конкурсних торгів є 
дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними 
протягом 90 календарних днів з дати розкриття пропозицій 
конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має 
право вимагати від учасників продовження строку дії 
пропозиції 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 забезпечення пропозиції 
конкурсних торгів, якщо таке було надано. 

3.6. Кваліфікаційні критерії до 
учасників 

При визначені кваліфікаційних критеріїв у документації 
конкурсних торгів замовник керується  переліком 
кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону. 
Документи, що не передбачені законодавством для учасників 
– фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не 
подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів. 
Учасники торгів нерезиденти для виконання вимог щодо 
подання документів подають у складі своєї пропозиції 
конкурсних торгів, документи, передбачені законодавством 
країн, де вони зареєстровані. 
Замовник має право звернутися за підтвердженням 
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інформації, наданої учасником, до органів державної влади, 
підприємств, установ, організацій відповідно до їх 
компетенції. У разі отримання достовірної інформації про 
його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв або 
факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої 
недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні 
результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє 
пропозицію конкурсних торгів такого учасника. 
Перелік документів, що подаються учасником на 
підтвердження відповідності статтям 16, 17 Закону 
передбачені в Додатку 4 до цієї документації. 

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

Зазначено в додатку 3 до документації конкурсних торгів. 
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 предмета 
закупівлі, встановленим замовником.  

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

Подання пропозицій за окремими частинами предмету 
закупівлі не передбачено. 

3.9. 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, якщо таке було надано. Такі зміни чи заява про 
відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у 
разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку 
подання пропозиції конкурсних торгів. 

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 
4.1. Спосіб, місце та кінцевий 
строк подання  пропозицій 
конкурсних торгів: 

 

- спосіб подання     пропозицій 
конкурсних торгів: 

Особисто або поштою. 

- місце  подання пропозицій 
конкурсних торгів: за адресою замовника, кабінет директора 

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

 07.03.2012р. до 12.00 

 

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. 

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

- місце розкриття пропозицій 
конкурсних торгів: за адресою замовника, кабінет директора 
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- дата та час розкриття 
пропозицій конкурсних торгів: 

  
07.03.2012р. об 12.30 

 
 

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних 
торгів, замовником повинні бути допущені всі учасники, що 
подали пропозиції конкурсних торгів, або їх уповноважені 
представники. 
Якщо учасником торгів є фізична особа, то вона повинна мати 
при собі оригінал документа, що засвідчує його особу 
(паспорт); якщо учасником торгів виступає юридична особа, 
яку представляє керівник, він повинен надати завірені копії 
документів, що підтверджують його повноваження, та мати 
при собі оригінал документа, що засвідчує його особу 
(паспорт); у разі якщо учасника представляє інша особа, 
необхідно надати довіреність на представництво інтересів 
учасника, підпис документів, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства, копію документа, який підтверджує 
повноваження керівника, що підписує довіреність, а також 
мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу. 
Відсутність учасника або його уповноваженого представника 
під час проведення процедури розкриття пропозицій не є 
підставою для нерозкриття, нерозгляду або відхилення його 
пропозиції конкурсних торгів. 
Порядок розкриття пропозицій. 
Комітет з конкурсних торгів у присутності уповноважених 
представників учасників розкриває пропозиції конкурсних 
торгів у наступній послідовності: 
а) в першу чергу розглядаються пропозиції щодо яких є заява 
про відкликання.  Відкликані пропозиції повертаються 
учасникам, які їх подали, без розпечатування; 
б) усі інші конверти з пропозиціями розкриваються у  порядку 
їх реєстрації. 
Під час розкриття пропозиції 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 день розкриття пропозицій конкурсних торгів за 
формою, затвердженою уповноваженим органом. 
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів 
підписується членами комітету з конкурсних торгів та 
учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття 
пропозицій конкурсних торгів. 
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та 
печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій 
конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його 
запит протягом одного робочого дня з дня отримання 
такого запиту. 
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів 
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оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. 
Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 

5.1. 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. 

З метою визначення найкращої (економічно вигідної)  
пропозиції конкурсних торгів та переможця торгів 
Замовником буде застосований один  критерій оцінки 
пропозицій конкурсних торгів: 

-  ціна (далі - загальна вартість пропозиції конкурсних 
торгів). 
     З урахуванням положень документації конкурсних торгів 
визначається  ціна  пропозиції  конкурсних торгів. Ціни всіх 
пропозицій  конкурсних торгів порівнюється між собою. 
Пропозиція конкурсних  торгів з найнижчою ціною  
вважається  найбільш економічно вигідною і розглядається як 
переможець торгів. У випадку, якщо  декілька  пропозицій 
конкурсних торгів матимуть однакову найнижчу ціну,  вибір 
переможця торгів буде  здійснено  шляхом  голосування 
членів комітету конкурсних торгів, відповідно до положень 
чинного законодавства України в  сфері закупівель за  
державні  кошти. 

5.2. Виправлення арифметичних 
помилок 

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

5.3. Інша інформація 

Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту 
та викладення вимог цієї документації з боку учасників 
процедури закупівлі, які отримали цю документацію у 
встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури 
закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю 
усвідомлюють зміст цієї документації та згодні з вимогами, 
викладеними ній. 
У випадках, що не висвітлені у цій документації, комітет з 
конкурсних торгів і учасники процедури закупівлі керуються 
нормами  Закону, а також іншими чинними нормативними-
правовими актами України. 

5.4.Відхилення пропозицій 
конкурсних торгів 

 

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі 
якщо: 
    1) учасник: 
   - не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим у 
розділі 3.6 документації конкурсних торгів; 
      - не надав документів для підтвердження відсутності 
підстав для відмови в участі у торгах зазначених у п. 3.6 
документації конкурсних торгів 
   - 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 Закону. 

5.5. 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 цим 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. 
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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. 

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю 

6.1. 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. 

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

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі 
відповідно до положень Цивільного кодексу України та 
Господарського кодексу України з урахуванням 
особливостей, визначених Законом України “Про здійснення 
державних закупівель” та у відповідності до Типового 
договору, розробленого уповноваженим органом (Додаток 
№2). 
Основні   умови  Договору про закупівлю  (Додаток  2)   у 
відповідності до ст. 41 Закону. 

- Умови договору не можуть бути змінені після 
підписання договору про закупівлю до повного виконання 
зобов’язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів 
закупівлі залежно від потреби та реального фінансування 
видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни 
договору про закупівлю. 
У разі, якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних 
умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо 
учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, 
правові наслідки таких дій визначаються відповідно до 
Цивільного кодексу України.  

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. 

6.4. Забезпечення виконання 
договору про закупівлю Не вимагається 
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ДОДАТОК 1 
 Форма „Комерційна пропозиція” подається у вигляді, наведеному нижче. 
 

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ  
 Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів, цим подаємо свою пропозицію 
конкурсних торгів: 
1. Повне найменування Учасника _____________________________________________________ 
2. Адреса (місце знаходження) Учасника _______________________________________________ 
3. Телефон/факс Учасника ___________________________________________________________ 
4. Керівник Учасника (прізвище, ім’я по батькові) _______________________________________ 
5. Форма власності та юридичний статус Учасника ______________________________________ 
6. Коротка довідка про діяльність Учасника _____________________________________________ 
7. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів (цифрами і прописом)____________________  
8. Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами процедури 

закупівлі ________________________________________________________________________ 
9. Додаткові відомості (на розсуд Учасника) ____________________________________________ 
10. Цінова пропозиція конкурсних торгів (заповнити таблицю): 

№ 
п/п Найменування Товару 

Кількість 
(од.) 

Ціна одиниці 
Товару в грн. 

(без ПДВ) 

Сума в грн. 
 (без ПДВ) 

1     
Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів, грн., без урахування ПДВ 
ПДВ (заповнюється у разі, якщо Учасник є платником ПДВ) 
Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів, грн., з урахуванням ПДВ  (заповнюється у разі, 
якщоУчасник є платником ПДВ) 

11. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з 
нашою пропозицією конкурсних торгів (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу 
попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми 
візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором про закупівлю. 
12. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції конкурсних торгів протягом 90 днів з дня 
розкриття пропозицій конкурсних торгів. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути 
акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну. 
13. 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. 
14. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання на підписання договору 
про закупівлю відповідно до пп. 1 та 4 розділу VI  документації конкурсних торгів. 

 
МП      _____________________________________________________________ 
                                                 (Підпис керівника Учасника) 

Заповнення усіх пунктів даного додатку, за винятком п. 9, є обов’язковим. 
 
 
 
 
 
 
 



 1

              ДОДАТОК 2 
ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

№____ 
м.Вінниця                                                                                                  «__» _________ 20__р. 
_______________________________________________, в _____________________________________, 
що діє на підставі Статуту (далі - Замовник), з одного боку, і 
_____________________________________________________________________в особі 
_________________________________________________________, що діє на підставі 
___________________________________________________________ (далі - Учасник), з іншого боку, 
разом - Сторони, уклали даний договір про наступне (далі - Договір): 
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Учасник зобов'язується   у 2012  році (квітень – грудень) надавати послуги зі здавання під нaйм 
власної нежитлової нерухомості, а Замовник - прийняти й оплатити такий такі послуги. 
 1.2. Найменування послуг: 
Оренда льодової поверхні для проведення навчально-тренувальних занять та спортивних змагань в 
кількості 750 годин. 
1.3 обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. 
II. ЯКІСТЬ ТОВАРУ, РОБІТ АБО ПОСЛУГ 
 2.1. Учасник повинен надати Замовнику послуги, якість яких відповідає чинному законодавству. 
2.2. У випадку постачання неякісного надання послуг, Замовник у письмовій формі 
повідомляєУчасника протягом доби.  
III. ЦІНА ДОГОВОРУ 
3.1 Ціна даного Договору становить 
_____________________________________________________________________ (указати цифрами й 
словами)_____________________________________________________________________ 
у тому числі: ПДВ  ________________________________________________                                          - 
ціна Договру визначається з урахуванням Закону України “Про податок на додану вартість.) 
3.2. Ціна даного Договору може бути зменшена по взаємній згоді Сторін. 
3.3. Ціна Послуг за Договором визначається в національній валюті України за погодженням Сторін. 
 IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ 
4.1. Розрахунки провадяться шляхом: 
 - оплати Замовником після пред'явлення Учасником рахунку на оплату послуг (далі — рахунок),  яка 
здійснюється на підставі_______________________ у термін до _________________ 20______ року в 
розмірі _________________ наданих Послуг. 
4.2. До рахунку додається акт надання послуг. 
V. НАДАННЯ ПОСЛУГ 
5.1. Строк надання послуг: до кінця  2012 р.  
VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 
6.1. Замовник зобов'язаний: 
6.1.1. Вчасно й у повному обсязі оплачувати надані послуги; 
6.1.2. Приймати надані послуги згідно з актом_____________. 
6.2. Замовник має право: 
6.2.1. Достроково розірвати даний Договір у випадку невиконання зобов'язань Учасником, 
повідомивши його про це протягом 5 днів. 
6.2.2. Зменшувати обсяг закупівлі Послуг й загальну вартість даного Договору залежно від реального 
фінансування видатків. У такому випадку Сторони вносять відповідні зміни в даний Договір;  
6.2.3. Повернути рахунок Учасникові без здійснення оплати у випадку неналежного оформлення 
документів, зазначених у п.4.2. розділу IV дійсного Договору (відсутність печатки, підписів і т.п.); 
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6.3. Учасник зобов'язаний: 
6.3.1. Забезпечити надання послуг в строки, установлені даним Договором; 
 6.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає вимогам, установленим розділом II 
дійсного Договору. 
6.4. Учасник має право: 
 6.4.1. Своєчасно й у повному обсязі одержувати плату за надані послуги. 
6.4.2. У випадку невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково розірвати 
даний Договір, повідомивши про це Замовника в 3-х денний строк. 
 
VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
7.1. У випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за договором Сторони 
несуть відповідальність, передбачену законами й даним Договором. 
7.2. У випадку невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів (робіт 
або послуг) за бюджетні кошти Учасник сплачують Замовнику штрафні санкції (неустойку, штраф, 
пеню) у розмірі 0,1 % за кожний день прострочення поставки від ціни ненаданих послуг, але не 
більше облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня. 
VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань 
за цим Договором у випадку виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час 
укладання Договору й виникли не з волі Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, 
епізоотія, війна й т.п.). 
 8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором у результаті дії обставин 
непереборної сили, повинна не пізніше чим протягом _____днів з моменту їхнього виникнення 
повідомити об цьому іншу Сторону в письмовій формі. 
8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили й строку їхньої дії є відповідні документи, 
видані _________________________________________________ (найменування органа, 
уповноваженого видавати такі документи) 
 8.4. У випадку коли термін дії обставин непереборної сили продовжується більш ніж _____ днів, 
кожна зі Сторін у встановленому порядку має право розірвати даний Договір. 
IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
9.1. У випадку виникнення суперечок або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх 
шляхом взаємних переговорів і консультацій. 
9.2. У випадку недосягнення Сторонами згоди суперечки (розбіжності) вирішуються в судовому 
порядку. 
X. СТРОК  ДІЇ ДОГОВОРУ 
10.1Даний Договір набуває чинності з____________________ і діє до 31.12.2012р. 
10.2. Даний Договір укладається й підписується у двох примірниках, які мають однакову юридичну 
чинність. 
ХІ. ІНШІ УМОВИ 
11.1.  Сторони зобов'язуються протягом 5 (п'яти) робочих днів інформувати одна одну про всі обставини, що 
загрожують або роблять неможливим виконання зобов'язань за цим Договором та погоджуватизаходи по їх усуненню. 
11.2. Всі зміни й доповнення до даного Договору повинні бути оформлені в письмовій формі й підписані 
уповноваженими представниками Сторін та скріплені печатками. 
11.3.  Цей Договір складений українською мовою у двох ідентичних примірниках, які мають однакову юридичну 
чинність, по одному для кожної йз Сторін. 
11.4.  Якщо будь-яку положення  цього Договору стані недійсним внаслідок змін у чинному законодавстві України, 
воно має бути замінено на таке положення, що не погіршує прав та обов'язків Сторін за цим Договором. 
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11.5. . Однобічна  відмова від виконання зобов'язань, що виникли в Сторін на підставі укладення цього Договору, не 
допускається.  
11.6. У залежності від реального фінансування, Замовник має право зменшувати обсяг закупівлі Товару, завчасно 
повідомивши письмово про це Учасника. 
ХІ.  МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ  РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
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ДОДАТОК 3 
Технічні  вимоги щодо предмета закупівлі 

 
1. Кількість годин: 

На рік (квітень-грудень): 750 годин 
На місяць:  100 годин 
 

2. Розклад занять: 
Понеділок 08.30-10.00  15.00-18.00 
Вівторок 08.30-10.00  15.00-18.00 
Середа 08.30-10.00  15.00-18.00 
Четвер             08.30-10.00  15.00-18.00 
П’ятниця 08.30-10.00  15.00-18.00 
Субота 08.00-13.00   
 
Вказати час надання послуг з _______ по _______ годин; з _____по ______годин. 

3. Надання якісної льодової поверхні. 
4. Надання гардеробу. 
5. Жіноча та чоловіча роздягальні з шафами для зберігання одягу та взуття. 
6. Надання приміщення для зберігання спортивного інвентарю. 
7. Надання в оренду ковзанів. 
8. Надання першої лікарської допомоги. 
9. В разі зміни розкладу Замовника час надання послуг може бути змінено Учасником. 
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ДОДАТОК 4 
Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції 

учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам замовника відповідно до статей 16, 17 
Закону. 

 
1. Документи, які повинен подати Учасник-юридична особа для підтвердження того, що він 
здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту : 
1.1.Копія Статуту або іншого установчого документу. 
2. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і зборів 
(обов'язкових платежів), передбачених законодавством:  
2.1. Довідка надана у довільній формі про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до 
бюджету. 
3. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження свого фінансового стану: 
3.1. Копія Балансу підприємства (форма № 1) за останній звітний період завірена печаткою 
Учасника; 
3.2. Копія Звіту про фінансові результати (форма № 2) за останній звітний період завірена печаткою 
Учасника; 
3.3. Копія Звіту про рух грошових коштів (форма № 3) за останній звітний період завірена печаткою 
Учасника. 
3.4.Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами. 
4. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження наявності обладнання та 
матеріально-технічної бази  
4.1. Довідка надана в довільній формі про наявність матеріально-технічної бази необхідної для 
надання послуг та виконання умов договору, що є предметом закупівлі  
5.Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження наявності наявність працівників 
відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. 
5.1. Довідка надана в довільній формі про наявність працівників  
6. Досвід виконання аналогічних договорів: 
6.1. Довідка у довільній формі, що містить відомості про виконання аналогічних договорів  
6.2. Копії заключених аналогічних договорів про поставку товарів (не менше 1-го договору)  
7. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він в установленому 
порядку не визнаний банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура: 
7.1. Витяг з державного реєстру підприємств 
8. Документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю (для 
юридичних осіб). 
8.1. Правовстановлюючий документ, що відповідно до статуту дає право на підписання договору 
(наказ про призначення, рішення, тощо)  
9. Документ, підтверджуючий, що учасника не було притягнуто згідно із законом до 
відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення. 
9.1. Довідка надана в довільній формі про те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до 
відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення 
(надається тільки юридичною особою на юридичну особу). 
10. Документ, підтверджуючий, що учасника не було засуджено за злочин, пов'язаний з 
порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість 
з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку. 
10.1. Довідки у довільній формі про відсутність у учасника судимості за злочин, пов'язаний з 
порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з 
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якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку (для службової посадової особи 
або для їх уповноваженого представника на торгах юридичної особи). 
10.2. Довідка надана в довільній формі про те, що учасника не було засуджено за злочин, пов'язаний з 
порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з 
якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку (тільки для фізичних осіб – 
учасників або для фізичних осіб – суб‘єктів підприємницької діяльності). 
Примітка: Документи, які не передбачені законодавством України або інших країн (для 
учасників нерезидентів) не оформлюються, або їх оформлення для таких суб‘єктів не 
передбачається, не подаються у складі пропозиції. 
Інші документи: 
1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:  
а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів); 
б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;  
в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб). 
Примітки : 
а) документи, які не передбачені Господарським кодексом для суб'єктів підприємницької діяльності 
та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї пропозиції конкурсних торгів. 
б) учасники торгів нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених 

додатком 1 Документації конкурсних торгів подають у складі своєї пропозиції конкурсних торгів , 
документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. 
       Всі документи (за винятком оригіналів), які учасник подає для підтвердження відповідності 
кваліфікаційним критеріям та відсутності підстав для відмови в участі у торгах повинні на всіх 
сторінках мати відбиток печатки учасника та підпис уповноваженої особи.  
    Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів 
державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання 
достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність 
підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у пропозиції 
конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів 
процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника. 
       Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність 
кваліфікаційним критеріям. 
 

 


