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Інструкція з підготовки пропозицій конкурсних торгів 
 I. Загальні положення 

1 2 
1. Терміни, які 
вживаються в 
документації 
конкурсних торгів 
 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог 
Закону України  "Про здійснення державних закупівель" (далі – 
Закон), від 01.06.2010 № 2289-VI.  

Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних 
торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом. 

Товар – Інвентар спортивний 
2. Інформація про 
замовника торгів: 

 
 

повне найменування: Громадська організація «Київська міська федерація хокею»  
(далі - Замовник) 

місцезнаходження: 04119, місто Київ, вулиця Мельникова, будинок 46, 
поштова адреса: 04070, місто Київ, вулиця Григорія Сковороди, 
будинок 1-В 

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

Вінницький Вячеслав Робертович - Голова Комітету з конкурсних 
торгів, Перший Віце-президент КМФХ  
Україна, 04119, місто Київ, вулиця Григорія Сковороди, будинок 1-В 
тел./факс (044) 425-53-49 
e-mail: vinny_v@ukr.net      
   
Кравченко Юлія Миколаївна - Секретар Комітету з конкурсних 
торгів, Головний бухгалтер КМФХ 
Україна,  04119, місто Київ, вулиця Григорія Сковороди, будинок 1-В 
тел./факс (044) 425-53-49 
 e-mail: kravchenko.j@gmail.com     

3. Інформація про 
предмет закупівлі 

 

найменування 
предмета закупівлі: 

Інвентар спортивний   
за кодом Державного класифікатору ДКПП 016-97:36.40.1 

вид предмета 
закупівлі: 

Товар  

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

04070, місто Київ, вулиця Григорія Сковороди, будинок 1-В 
 31 (тридцять одне) найменування: 
- ковзани хокейні дитячі - 35 (тридцять п’ять) пар, 
- ковзани хокейні дорослі  -21 (двадцять одна) пара, 
- ковзани хокейні воротарські дитячі – 2 (дві) пари, 
- нагрудник дитячий - 35 (тридцять п’ять) штук, 
- нагрудник дорослий – 21 (двадцять одна) штука, 
- нагрудник воротарський дитячий – 2 (дві) штуки, 
- щиток дитячий – 35 (тридцять п’ять) пар,  
- щиток дорослий – 21 (двадцять одна) пара,  
- щиток воротарський дитячий – 2 (дві) пари, 
- рукавиці хокейні дитячі – 35 (тридцять п’ять) пар, 
- рукавиці хокейні дорослі – 21 (двадцять одна) пара, 
- упіймач воротарський дитячий – 2 (дві) штуки, 
- блин воротарський дитячий – 2 ( дві) штуки, 
- шолом із захистом обличчя - 56 (п’ятдесят шість) штук, 
- шолом воротарський – 2 (дві) штуки, 
- клюшка ігрова дитяча - 70 (сімдесят) штук, 
- клюшка ігрова доросла - 67 (шістдесят сім) штук, 
- клюшка воротарська дитяча – 4 (чотири) штуки, 
- налокітник хокейний дитячий  - 35 (тридцять п’ять) пар, 
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- налокітник хокейний дорослий  - 21 (двадцять одна) пара, 
- труси хокейні дитячі  - 35 (тридцять п’ять) штук, 
- труси хокейні дорослі  -21 (двадцять одна) штука, 
- труси хокейні воротарські дитячі – 2 (дві) штуки, 
- захист шиї дитячий – 37 (тридцять сім) штук, 
- захист шиї дорослий – 21 (двадцять одна) штука, 
- раковина дитяча – 35 (тридцять п’ять) штук, 
- раковина доросла – 21 (двадцять одна) штука, 
- раковина воротарська дитяча – 2 (дві) штуки, 
- гамаші тренувальні – 21 (двадцять одна) штука, 
- шайба полегшена – 60 (шістдесят) штук, 
- шнурки для ковзанів хокейних -50 (п’ятдесят) пар. 

строк поставки 
товарів 

грудень 2012 року 

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

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що 
готуються Замовником, викладаються українською мовою. 

Всі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних 
торгів повинні бути складені українською мовою. 

У разі надання Учасником будь-яких документів іншою мовою, 
Учасник процедури закупівлі зобов’язаний додати до такого 
документу переклад на українську мову. Переклад має бути 
зроблений перекладачем, справжність підпису якого засвідчує 
нотаріус, або подається переклад документа, вірність якого 
засвідчується нотаріально. 

Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, 
викладений українською мовою. 

II. 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 (десять) 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 3 (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 
7 (сім) днів, та повідомити письмово протягом 1 (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 
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пропозицій конкурсних торгів не менш як на 7 (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. 

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

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за 
підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, 
пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. 

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну 
пропозицію конкурсних торгів. 

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, копією наказу про призначення, довіреністю, 
дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження 
посадової особи учасника на підписання документів. 

Всі документи, що складаються Учасником (форми, довідки, 
тощо) мають бути викладені на фірмовому бланку Учасника та 
містити посаду, прізвище, ініціали та підпис уповноваженої особи 
посвідчений відбитком печатки* Учасника. 

У разі ведення Учасником діяльності без використання печатки, 
документи засвідчуються власним підписом з обов’язковим 
наданням зразка підпису, посвідченого нотаріально. 

На зворотній стороні останнього аркуша пропозиції конкурсних 
торгів повинен бути зроблений запис, в якому вказується кількість 
пронумерованих сторінок, який засвідчується підписом та печаткою 
уповноваженої  посадової особи Учасника. 

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 адреса замовника; 
- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення 
відкритих торгів; 
- номер державного офіційного друкованого видання, у якому було 
опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі; 
- номер оголошення закупівлі;   
- повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника 
процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової 
картки платника податків, номери контактних телефонів; 
- маркування: "Не відкривати до «__:__» години за київським часом 
«__» _______ 2012р. (зазначається дата та час розкриття пропозиції 
конкурсних торгів згідно з оголошенням) 
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Якщо конверт не запечатаний та/ або неоформлений у 

відповідності з вимогами документації конкурсних торгів, то така 
пропозиція є такою, яка не відповідає вимогам документації 
конкурсних торгів.  

Для правильного оформлення пропозиції конкурсних торгів 
Учасник вивчає всю документацію конкурсних торгів. 
Неспроможність подати всю інформацію, яка потребує документація 
конкурсних торгів або подання пропозиції, яка не відповідає 
критеріям Замовника та вимогам документації конкурсних торгів, 
матиме наслідком відхилення такої пропозиції конкурсних торгів. 

Після розкриття пропозицій конкурсних торгів документи, які 
входять до її складу, Учаснику не повертаються і зберігаються у 
Замовника (за виключенням банківської гарантії, яка повертається 
Учаснику на умовах визначених даною документацією).   

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 (копію наказу про 
призначення керівника підприємства на посаду або копію протоколу 
рішення власників чи акціонерів про призначення його керівником 
або виписку з протоколу засновників про призначення керівника 
Учасника або копію довіреності керівника Учасника та інше). У разі, 
якщо підписувати договір та/або пропозицію конкурсних торгів буде 
інша уповноважена особа, надати документальне підтвердження 
повноважень цієї особи; 

- документального підтвердження відповідності технічної, якісної 
та кількісної характеристики предмету закупівлі (форма довільна); 

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність 
кваліфікаційним критеріям; 

- документів, що містять інформацію про ціну та вартість предмету 
закупівлі; 

- заповненої форми "Пропозиція конкурсних торгів" згідно 
Додатку №1 до цієї документації конкурсних торгів; 

- завіреної підписом уповноваженого представника та печаткою 
Учасника копії Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної 
особи (фізичної особи-підприємця - Свідоцтво про державну 
реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності) (за наявності); 

- оригінал Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 
та фізичних осіб – підприємців з терміном видачі не більше 10 
календарних днів до дати розкриття пропозиції конкурсних торгів; 

 - завіреної підписом уповноваженого представника та печаткою 
Учасника копії Статуту підприємства (фізичної особи-підприємця 
копії паспорту та копії Довідки про присвоєння  ідентифікаційного 
коду); 

- завіреної підписом уповноваженого представника та печаткою 
Учасника копії Довідки про внесення до ЄДРПОУ із зазначенням 
видів діяльності, що дозволяють Учаснику реалізовувати предмет 
закупівлі; 

- завіреної підписом уповноваженого представника та печаткою 
Учасника копії Свідоцтва про реєстрацію платника податку на 
додану вартість або Свідоцтво про сплату єдиного податку (за 
наявності); 

- завіреної підписом уповноваженого представника та печаткою 
Учасника копії Довідки  про взяття на облік платників податків 
(форма 4 –ОПП); 
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- оригіналу Довідки ДПІ про відсутність заборгованості по сплаті 

податків і зборів (обов’язкових платежів), передбачених 
законодавством України, яка є дійсна на дату розкриття пропозиції 
конкурсних торгів; 

- довідки (форма довільна) про те що, фізична особа-підприємець, 
яка є учасником процедури закупівлі, або юридична особа Учасник 
не притягувалась до відповідальності за вчинення у сфері державних 
закупівель корупційного правопорушення, оформлена на бланку 
Учасника, з підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника; 

- оригіналу Довідки за формою ІП-1 видана Департаментом 
інформаційних технологій МВС України, про те, що фізична особа,  
фізична особа – підприємець, яка є учасником процедури закупівлі, 
або службова (посадова) особа Учасника, яку уповноважено 
представляти інтереси Учасника 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 якого не знято або не погашено у встановленому 
законом порядку, з терміном видачі не більше 30 (тридцяти) 
календарних днів до дати розкриття  пропозиції конкурсних торгів; 

- оригіналу Довідки щодо  відсутності рішення про порушення  
проти суб’єкта господарювання справи про банкрутство чи 
визнання його в установленому порядку банкрутом видана 
уповноваженим органом, з терміном видачі довідки не більше 30 
(тридцяти) календарних днів до дати розкриття пропозиції 
конкурсних торгів; 

-  оригіналу Витягу з реєстру власників цінних паперів для 
Учасників торгів, які є акціонерними товариствами; 

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи 
Учасника на підписання Договору (виписка зі статуту, копія наказу 
про призначення керівника, копія протоколу про призначення 
керівника, копія довідки про внесення до ЄДРПОУ та довіреність на 
уповноважену особу, тощо); 

- довідка (довільна форма), яка містить відомості про Учасника 
(адреса, телефон, електронна пошта, банківські реквізити) та 
інформацію про керівництво; 

- нотаріально завірена копія Банківської гарантії  (оригінал 
банківської гарантії до пропозиції не підшивається, а окремим 
документом додається до пропозиції конкурсних торгів). Відсутність 
оригіналу банківської гарантії не є підтвердженням надання 
забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Пропозиція, що не 
містить оригіналу банківської гарантії буде відхилена як така, що не 
відповідає умовам документації конкурсних торгів. 

На всіх копіях документів, що подаються у складі пропозиції 
конкурсних торгів повинно бути зазначено "З оригіналом згідно"або 
«Копія вірна», дата, посада, прізвище, ініціали та підпис 
уповноваженої особи засвідчений відбитком печатки* Учасника. 

3. Забезпечення 
пропозиції 
конкурсних торгів 
 

Розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів:  

20 043,00 (двадцять тисяч сорок три) гривні 00 копійок у формі 
оригіналу банківської гарантії. 

 
Для нерезидентів сума забезпечення пропозиції конкурсних 

торгів визначається, як еквівалент зазначеної вище суми в гривнях за 
курсом Національного банку України на момент оформлення 
забезпечення пропозиції конкурсних торгів  у валюті пропозиції 
конкурсних торгів. 
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При наданні забезпечення пропозиції конкурсних торгів у 

вигляді банківської гарантії, її форма та зміст повинні відповідати 
вимогам цивільного законодавства України та документації 
конкурсних торгів. Гарант відповідає перед Замовником 
(бенефіціаром) та гарантує, що в разі настання обставин, 
передбачених в документації конкурсних торгів, він сплатить на 
рахунок Замовника суму забезпечення пропозиції конкурсних торгів.  

Позиції конкурсних торгів, що не містять документів, 
підтверджуючих внесення забезпечення пропозиції конкурсних 
торгів, відхиляються Замовником та не розглядаються. 

Усі витрати, пов'язані з наданням забезпечення пропозиції 
конкурсних торгів покладаються на Учасника. 

Строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів повинен 
бути не меншим ніж термін дії пропозиції конкурсних торгів. В разі 
продовження терміну дії пропозиції конкурсних торгів, дія 
забезпечення пропозиції конкурсних торгів повинна бути 
подовженою Учасником на відповідний термін. 

Банківська гарантія повинна бути оформлена на бланку Гаранта та 
підписана уповноваженою особою Гаранта та скріплена його 
печаткою. 

Повноваження особи, яка підписує банківську гарантію повинні 
бути підтверджені оригіналом або засвідченою власною печаткою 
Гаранта копією документа, що надає ті чи інші повноваження, такі 
документи надаються разом із банківською гарантією і не 
повертаються. 

Банківська гарантія повинна містити такі суттєві умови: 
− Назву документа - “Гарантія ”; 
− Номер, дату та місце складання; 
− Термін дії повинен бути не менше ніж термін дії пропозиції 

конкурсних торгів + 2-3 робочі дні; 
− Повну назву Банка-Гаранта із позначенням (головне 

/центральне/ управління /офіс, філія, дирекція, відділення); 
− Підпис і відбиток печатки банку - гаранта (у разі оформлення 

та надання гарантії на паперовому носії); 
− Повну або скорочену назву Учасника (принципала), [для 

фізичної особи - прізвище, ім’я та по батькові та документ, що 
її засвідчує (серія, номер, дата, ким виданий, місце 
проживання)], його місцезнаходження; 

− Назву бенефіціара (для бенефіціара фізичної особи – прізвище, 
ім’я, по батькові), його місцезнаходження або місце 
проживання (за наявності такої інформації); 

− Назву банку бенефіціара – його назву та адресу, або номер 
телефону/факсу (зазначається за потребою); 

− Умови щодо зменшення\збільшення суми гарантії (у разі 
потреби) лише за письмовим погодженням із Бенефіціаром;  

− Посилання на оголошення, предмет закупівлі та дату 
розкриття відповідно до  оголошення; 

− Суму гарантії цифрами та словами і валюту платежу; 
− Назву валюти, в якій надається гарантія, словами та цифровий 

або літерний код іноземної валюти відповідно до 
Класифікатора; 

− Обов’язок банка сплатити повну суму забезпечення пропозиції 
конкурсних торгів (гарантована сума) за першою письмовою 
вимогою Замовника (бенефіціара), в якій буде посилання на 
одну з наступних підстав:  
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− відкликання або зміни пропозиції конкурсних торгів 

Учасником після закінчення строку її подання; 
− не підписання Учасником, що став переможцем торгів, 

договору про закупівлю. 
− Термін сплати грошових коштів протягом 3 днів з моменту 

отримання письмової вимоги; 
− Банківська гарантія набуває чинність з «26» листопада 2012 р. 

(з дати розкриття пропозиції конкурсних торгів, згідно  
оголошення) та діє протягом 90 календарних днів; 

− Інші умови. 
Банківська гарантія повинна бути надана Учасником в оригіналі, 

який залишається у Замовника на весь термін її дії (або до 
повернення). 

Текст банківської гарантії не може містити: 
− умов про зменшення відповідальності гаранта в будь якому 

випадку (окрім випадку прострочення подання вимоги) або за 
письмовим погодженням із Бенефіціаром; 

− умов про ускладнення процедури повернення  забезпечення 
пропозицій конкурсних торгів (додаткового підтвердження 
повноважень особи, яка підписала вимоги від імені 
Бенефіціара, отримання будь-яких підтверджень щодо 
правомірності стягнення забезпечення пропозиції конкурсних 
торгів тощо); 

− умов, які не відповідають або суперечать вимогам 
документації конкурсних торгів 

До банківської гарантії додаються копії банківських документів:  
-   ліцензія НБУ; 
- довідка Управління з питань банкрутства про відсутність 

порушеної згідно із законодавством процедури банкрутства банку; 
 - документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала 
гарантію (витяг із Статуту, довіреність, інші), завірені банком. 

 На всіх копіях документів, що додаються до банківської 
гарантії повинно бути зазначено «З оригіналом згідно» або «Копія 
вірна», дата, посада, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої 
особи засвідчений відбитком печатки* банка. 

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 неукладення договору про 
закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних 
торгів.        

Залежно від виду надання забезпечення пропозиції конкурсних 
торгів замовник визначає способи його повернення учаснику 
процедури закупівлі. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не 
повертається замовником у разі:      

- відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після 
закінчення строку її подання;  

- непідписання учасником, що став переможцем торгів, договору 
про закупівлю;                
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- ненадання переможцем торгів забезпечення виконання договору 

про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, 
якщо надання такого забезпечення передбачено документацією 
конкурсних торгів. 

Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних 
торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають 
перерахуванню до відповідного бюджету, а у разі здійснення 
закупівлі підприємствами не за бюджетні кошти - перераховуються 
на рахунок підприємства. 

5. Строк, протягом 
якого пропозиції 
конкурсних торгів є 
дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 
(дев’яносто) днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До 
закінчення цього строку Замовник має право вимагати від Учасників 
продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. 

Учасник має право: 
- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним 

забезпечення пропозиції конкурсних торгів;  
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним 

пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції 
конкурсних торгів. 

6. Кваліфікаційні 
критерії до 
учасників 

Учасник повинен у складі пропозиції конкурсних торгів надати 
документальне підтвердження відповідності кваліфікаційним 
критеріям: 

- довідка  (довільна форма) про наявність обладнання та 
матеріально-технічної бази;  

- довідка (довільна форма) про наявність працівників відповідної 
кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; 

- завірену підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника 
копію Штатного розпису підприємства; 

- довідка (довільна форма)   про виконання аналогічних договорів 
із зазначенням найменування контрагентів, їх адрес, телефонів, 
уповноважених осіб, які підписали від імені контрагентів такі 
договори, предмету закупівлі, суми договору та терміну дії договору, 
– не менше двох за останні три роки; 

- копії аналогічних договорів про купівлю-продаж товарів, завірені 
підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника, – не менше 
двох за останні три роки; 

- завірену підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника 
копію Балансу (форма №1): за 2011 рік та останній звітній квартал 
2012 року (з відміткою органу статистики); 

- завірену підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника 
копію Звіту про фінансовий результат (форма №1): за 2011 рік та 
останній звітній квартал 2012 року (з відміткою органу статистики); 

 - завірену підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника 
копію Звіту про рух грошових коштів: за останній звітній період (з 
відміткою органу статистики); 

- довідка з обслуговуючого банку про наявність рахунку та 
відсутність (наявність) заборгованості за кредитами з терміном 
довідки не більше десяти календарних днів до дати розкриття 
пропозиції. 

Документи, що не передбачені законодавством для Учасників не 
подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів. 

Всі документи, що складаються Учасником (форми, довідки, 
тощо) мають містити підпис уповноваженої особи посвідчений 
відбитком печатки* Учасника 
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7. Інформація про 
необхідні технічні, 
якісні та кількісні 
характеристики 
предмета закупівлі 

Учасник процедури закупівлі в складі пропозиції конкурсних 
торгів повинен надати інформацію та документи, що підтверджують 
відповідність його пропозиції технічним, якісним, кількісним та 
іншим вимогам до предмета закупівлі, та документи, які містять 
інформацію про вартість предмета закупівлі (за підписом керівника 
Учасника та відбитком печатки) на бланку Учасника. 
 

Технічні, якісні та кількісні вимоги предмета закупівлі: 
 

1 найменування: Ковзани хокейні дитячі 
Застосування композитних матеріалів і термопіни, для 

максимального комфорту і ефективності катання. Сертифікати якості. 
  
Якісні характеристики черевика хокейного: 
- матеріал, з якого виготовляється черевик - комбінація пластика і 
нейлону 
- Х-подібна конструкція черевика 
- 3-х мірний, поліуретан 
- внутрішня підкладка безшовна з мікрофібри 
- фіксація п'яти 
- для захисту щиколотки - вкладки анатомічної форми з термопіни 
- захист для плеснової кістки- подвійний фетр та метатарзальні 
вставки 
Якісні характеристики підошви, стойки і леза: 
-Підошва: конічна термопластична гума подвійної щільності 
-Стойка: високоміцний пластик 
-Лезо: з нержавіючої сталі 
Кількісні характеристики: 
35 пар. 

2 найменування: Ковзани хокейні дорослі 
Застосування композитних матеріалів і термопіни, для 

максимального комфорту і ефективності катання. Сертифікати якості. 
 
 Якісні характеристики черевика хокейного: 
-матеріал, з якого виготовляється черевик - комбінація пластика і 
нейлону. 
- Х-подібна конструкція черевика 
- 3-х мірний, поліуретан 
- внутрішня підкладка безшовна з мікрофібри 
- фіксація п'яти 
- для захисту щиколотки - вкладки анатомічної форми з термопіни 
- захист для плеснової кістки- подвійний фетр та метатарзальні 
вставки 
Якісні характеристики підошви, стойки і леза: 
-Підошва: конічна термопластична гума подвійної щільності 
-Стойка: високоміцний пластик 
-Лезо: з нержавіючої сталі 
Кількісні характеристики: 
21 пара. 
 

3 найменування: Ковзани хокейні воротарські дитячі 
 
Якісні характеристики черевика хокейного воротарського: 
- матеріал, з якого виготовляється черевик - комбінація пластика і 
нейлону; 
- внутрішня частина термоформуєма;  
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- підкладка з мікрофібри; 
- язик з синтетичного войлока; 
- високоеластичний задник; 
- наявність калоші, виготовлена з високоміцного пластика;  
Якісні характеристики підошви, стойки і леза: 
-Підошва: конічна термопластична гума подвійної щільності, 
вентиляційні отвори  
Лезо: з нержавіючої сталі, змінне лезо 
Кількісні характеристики: 
2 пари. 
 

4 найменування: Шолом  із захистом обличчя  
 

Якісні характеристики: 
- зроблений з високоякісного пластику 
- з внутрішньої сторони шолома обов'язково повинна бути спеціальна 
прокладка, яка б пом’якшувала силу удару 
- захист з піни подвійної щільності 
- подвійні ребра жорсткості 
- ергономічні, прозорі навушники 
- можливість швидкої підгонки шолома  
- вільні, професійні вушні петлі 
- сертифікати CSA, HECC і CE 
Кількісні характеристики: 
56 штук. 
 

5 найменування:  Шолом воротарський 
 
Якісні характеристики: 
- матеріал виготовлення карбон, полегшена конструкція, додатково 
армована графітними волокнами; 
- посилення з титанових елементів в області чола та щелепи;  
- антивібраційна система; 
- захисна решітка з нержавіючої сталі; 
- регульовані ремні для кріплення на голові;  
- потопоглинаючі елементи в області чола. 
 Кількісні характеристики: 
2 штуки; 
 
 

 6 найменування: Нагрудник дитячий 
 

Якісні характеристики: 
- зовнішня частина повинна бути зі зносостійкого нейлону зі 
вставками пластику; 
- внутрішня частина заповнена піною  
-піна подвійної щільності з посиленням елементами з полікарбонатом  
в захисті спини  
- анатомічні чашки для захисту плечей 
- анатомічні елементи захисту біцепсів з полікарбонату 
-піна подвійної щільності для захисту ключиці;  
- сегментований захист грудини;  
- регульований 2-х компонентний захист біцепсів 
– вологовідвідна  підкладки з антимікробними властивостями 
- широкі еластичні ремені для закріплення нагрудника на тілі; 
-2-х-сторонні застібки - «липучки».  
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-  сертифікати якості 
 Кількісні характеристики: 
35 штук. 
 

7 найменування: Нагрудник дорослий 
 

Якісні характеристики: 
- зовнішня частина повинна бути зі зносостійкого нейлону зі 
вставками пластику; 
- внутрішня частина заповнена піною  
-піна подвійної щільності з посиленням елементами з полікарбонатом  
в захисті спини  
- анатомічні чашки для захисту плечей 
- анатомічні елементи захисту біцепсів з полікарбонату 
-піна подвійної щільності для захисту ключиці;  
- сегментований захист грудини;  
- регульований 2-х компонентний захист біцепсів 
– вологовідвідна  підкладки з антимікробними властивостями 
- широкі еластичні ремені для закріплення нагрудника на тілі; 
-2-х-сторонні застібки - «липучки».  
-  сертифікати якості 
 Кількісні характеристики: 
21 штука. 
 

8 найменування:Нагрудник воротарський дитячий 
 

Якісні характеристики: 
- зовнішня частина повинна бути зі зносостійкого нейлону зі 
вставками пластику; 
-захисні елементи прямокутної форми в зоні плечей 
- регульований захист рук 
- регулювання ременів що закріплюють нагрудник на тілі 
- капи з полікарбонату у захисті ліктів  
- прямокутний профіль захисних елементів  
- ребристий захисний елемент в області грудей 
- захист ліктів з ударостійкого пластику 
- міцні сітчасті елементи для кращої вентиляції тіла воротаря 
- регульований захисний елемент черевної порожнини 
Кількісні характеристики: 
2 штуки. 

 
9 найменування: Налокітник хокейний дитячий 

 
Якісні характеристики: 
- зовнішня поверхня зі зносостійкого нейлону 
-  внутрішня частина полегшена піна, 
- піна подвійної щільності в бокових захисних елементах  
-3-х компонентна конструкція  
- внутрішні силіконові вставки «замок» і внутрішня U-образна 
вставка для ліктя для запобігання зісковзування.  
-вологовідвідна підкладка  
- кріплення для забезпечення надійної фіксацію  
- сегментований елемент захисту біцепса 
- сітчасте плетіння підкладки  
- анатомічна капа для захисту ліктя з полікарбонату 
- сертифікати якості 
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Кількісні характеристики: 
35 пар. 

 
10 найменування: Налокітник хокейний дорослий 

 
Якісні характеристики: 
- зовнішня поверхня зі зносостійкого нейлону 
-  внутрішня частина полегшена піна, 
- піна подвійної щільності в бокових захисних елементах  
-3-х компонентна конструкція  
- внутрішні силіконові вставки «замок» і внутрішня U-образна 
вставка для ліктя для запобігання зісковзування.  
-вологовідвідна підкладка  
- кріплення для забезпечення надійної фіксацію  
- сегментований елемент захисту біцепса 
- сітчасте плетіння підкладки  
- анатомічна капа для захисту ліктя з полікарбонату 
- сертифікати якості 
Кількісні характеристики: 
21 пара. 
 

11 найменування: Щитки дитячі 
 

Якісні характеристики: 
- зовнішня поверхня виготовлена з комбінації пластика і нейлону. 
- анатомічний захист гомілки і коліна, виготовлений з ударостійкого 
полікарбонату; 
- бічний захист литки; 
- боковий захист коліна з полікарбонату 
- регульовані ремені системи кріплення   
- знімна внутрішня підкладка, що пропускає повітря;  
- сегментований дизайн  
- сертифікати якості 
Кількісні характеристики: 
35 пар. 
 

12 найменування: Щитки дорослі 
 

Якісні характеристики: 
- зовнішня поверхня виготовлена з комбінації пластика і нейлону. 
- анатомічний захист гомілки і коліна, виготовлений з ударостійкого 
полікарбонату; 
- бічний захист литки; 
- боковий захист коліна з полікарбонату 
- регульовані ремені системи кріплення   
- знімна внутрішня підкладка, що пропускає повітря;  
- сегментований дизайн  
- сертифікати якості 
Кількісні характеристики: 
21 пара. 
 

13 найменування: Щитки воротарські дитячі 
 

Якісні характеристики: 
- зовнішня поверхня виготовлена зі шкірозамінника; 
-  попередньо вигнута гнучка форма 
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- ролики в області колін з лицьової частини щитків 
- можливість зміни кріплення коліна по висоті 
- можливість зміни місця кріплення ремінців 
- додаткові верхні щитки 
- відповідність вимогам IIHF 
Кількісні характеристики: 
2 пари; 
 

14 найменування: Рукавиці хокейні дитячі  
 

Якісні характеристики: 
- рукавиця повинна бути легкою  
- зовнішня поверхня повинна бути поліуретановою 
- внутрішня поверхня ("долонька") повинна бути з натуральної шкіри 
-  застосування технології «гнучких пальців» для того щоб пальці 
легко згиналися і розгиналися 
-антибактеріальне покриття підкладки 
- наявність манжети регульованої довжини, яка дозволяє підігнати їх 
під інше спорядження 
- 100% «армоване плетіння » для полегшення ваги  
- сертифікати якості 
Кількісні характеристики: 
35 пар. 
 

15  найменування: Рукавиці хокейні дорослі 
 

Якісні характеристики: 
- рукавиця повинна бути легкою  
- зовнішня поверхня повинна бути поліуретановою 
- внутрішня поверхня ("долонька") повинна бути з натуральної шкіри 
-  застосування технології «гнучких пальців» для того щоб пальці 
легко згиналися і розгиналися 
-антибактеріальне покриття підкладки 
- наявність манжети регульованої довжини, яка дозволяє підігнати їх 
під інше спорядження 
- 100% «армоване плетіння » для полегшення ваги  
- сертифікати якості 
Кількісні характеристики: 
21 пара. 
 

16  найменування: Упіймач воротарський  дитячий 
 

Якісні характеристики: 
- зовнішня поверхня виготовлена зі шкірозамінника; 
- внутрішня пластина – пластик та піна 
- рухомий захист зап'ястя 
- кишеня пастки має Т-подібну форму 
- система ременів для комфортного і надійного кріплення на руці 
- відповідність вимогам IIHF 
- сертифікат якості; 
Кількісні характеристики: 
2 штуки. 
 

17  найменування: Блин воротарський  дитячий 
 
Якісні характеристики: 
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- зовнішня поверхня виготовлена зі шкірозамінника; 
- захисна пластина виготовлена з посиленого пластику для захисту 
руки воротаря з зовнішнього боку; 
-захист вказівного пальця  воротаря за допомогою рухомої 
сегментованої  конструкції; 
- долонька з натуральної шкіри з посиленним елементом тильної 
сторони долоні  
- сертифікат якості; 
Кількісні характеристики: 
2 штуки. 
 

18 найменування: Клюшка ігрова дитяча  
Якісні характеристики: 
- виготовлена з кевларових ниток спільно з технологією цільного 
пресування (для  підвищеної  зносостійкісті) 
- багаторівневе плетіння і різноспрямоване положення ниток 
- збалансоване перо  
- поєднання піни різної щільності для полегшення ваги носка 
- прорезинене покриття 
- графітове покриття високої щільності 
- поліуретанове ядро ключки 
Кількісні характеристики: 
LH (лівостороння) -55 шт  
RH (правостороння) -15 шт 
 

 
19  найменування: Клюшка ігрова доросла 

 
Якісні характеристики: 
- виготовлена з кевларових ниток спільно з технологією цільного 
пресування (для  підвищеної  зносостійкісті) 
- багаторівневе плетіння і різноспрямоване положення ниток 
- збалансоване перо  
- поєднання піни різної щільності для полегшення ваги носка 
- прорезинене покриття 
-графітове покриття високої щільності 
 Кількісні характеристики: 
LH (лівостороння) -55 шт  
RH (правостороння) -12 шт 
 

20 найменування: Клюшка воротарська дитяча 
 

Якісні характеристики: 
-рукоятка клюшки виготовлена з полегшеного дерева, посилена 
вуглеволоконими і скловолоконими ламінатами; 
-весло виготовлене - поліуретановий наповнювач, посилена 
внутрішнім скловолоконних ламінатом, покритим скловолоконною 
тканиною; 
- гак виготовлений - поліуретановий наповнювач, посилений 
скловолокнним і внутрішніми ламінатами; 
Кількісні характеристики: 
LH (лівостороння) -4 шт  
 
21 найменування: Труси хокейні дитячі  
 
Якісні характеристики: 
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-  повинні бути виготовлені зі зносостійкого, спеціально оброблений 
нейлону  
-професійний рівень захисту, захисні вставки з полегшених 
піноматеріалов 
-вставки з литого пластику для захисту нижньої області спини  
-багатошарова піна високої і низької щільності в комбінації з 
ребристим пластиком  
-бічні застібки для максимальної зручності  
- вологовідвідна і антимікробна підкладка 
- пояс з підкладкою 
- зносостійке покриття  проти ушкоджень в області стегон 
- сертифікати якості 
Кількісні характеристики: 
35 штук. 
 

22  найменування: Труси хокейні дорослі 
 
Якісні характеристики: 
-  повинні бути виготовлені зі зносостійкого, спеціально оброблений 
нейлону  
-професійний рівень захисту, захисні вставки з полегшених 
піноматеріалов 
-вставки з литого пластику для захисту нижньої області спини  
-багатошарова піна високої і низької щільності в комбінації з 
ребристим пластиком  
-бічні застібки для максимальної зручності  
- вологовідвідна і антимікробна підкладка 
- пояс з підкладкою 
- зносостійке покриття  проти ушкоджень в області стегон 
- сертифікати  якості 
Кількісні характеристики: 
21 штук. 
 

23  найменування: Труси хокейні воротарські дитячі 
 
Якісні характеристики: 
-  повинні бути виготовлені зі зносостійкого, спеціально обробленого 
нейлону  
- квадратний дизайн зовнішніх захисних елементів 
- додатковий шар захисту в місті зіткнення трусів з щитками 
- рухливі елементи для захисту в області нирок 
- вентильовані бічні елементи захисту в захисному поясі 
-шнуровка зовнішньої частини трусів воротаря для легкого 
закріплення трусів на тілі 
Кількісні характеристики: 
2 штуки. 
 

24  найменування: Захист шиї дитячий  
 

Якісні характеристики: 
‐  виготовлений з нейлону  
- подовжений комірець 
- м’яке «махрове» внутрішнє оздоблення  
- плетені армовані нитки для додаткового захисту 
- антимікробне покриття 
- вологовідвідний матеріал  
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- регульована застібка 
Кількісні характеристики: 
37 штук. 
 

25  найменування: Захист шиї дорослий 
 
Якісні характеристики: 
‐  виготовлений з нейлону  
- подовжений комірець 
- м’яке «махрове» внутрішнє оздоблення  
- плетені армовані нитки для додаткового захисту 
- антимікробне покриття 
- вологовідвідний матеріал  
- регульована застібка 
Кількісні характеристики: 
21 штука. 
 

 26  найменування: Раковина дитяча 
 
Якісні характеристики: 
- виготовлена з  поліестру (70%) та гуми (30%) 
- чохол виготовлений з 100% поліестру 
- система кріплення для  раковини  
Кількісні характеристики: 
35 штук. 
 

27  найменування: Раковина доросла 
 
Якісні характеристики: 
- виготовлена з  поліестру (70%) та гуми (30%) 
- чохол виготовлений з 100% поліестру 
- система кріплення для  раковини  
Кількісні характеристики: 
21 штук. 
 

28  найменування: Раковина  воротарська дитяча 
 
Якісні характеристики: 
- виготовлена з  поліестру (70%) та гуми (30%) 
- чохол виготовлений з 100% поліестру 
- система кріплення для  раковини  
Кількісні характеристики: 
2 штуки. 
 

29  найменування: Гамаші тренувальні  
 
Якісні характеристики: 
- поліестр 100%; 
- в’язані; 
- довжина 75 см; 
Кількісні характеристики: 
21 штука. 
 
 30  найменування: Шайба полегшена  
 
Якісні характеристики: 
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виготовлені з вулканізованої гуми 
- ширина 2,54 см,  
-діаметр 7,62 см, 
-вага 105—185 гр 
Кількісні характеристики: 
60 штуки. 
 

31  найменування: Шнурки для ковзанів 
Якісні характеристики: 
- виготовлені з катону 
- просочені воском 
- довжина не менше 274 см  
Кількісні характеристики: 
50 пар. 

При розрахунку ціни поставки Учасники повинні виходити з 
середньо виважених ринкових цін при аналогічних умовах 
закупівлі. 

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

Подання пропозиції конкурсних торгів за лотами не передбачено. 
 
 
 
  

9. Внесення змін або 
відкликання 
пропозиції 
конкурсних торгів 
учасником 
 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію 
конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого 
забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про 
відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли 
вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій 
конкурсних торгів. 

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: 

04070, місто Київ, вулиця Григорія Сковороди, будинок 1-В (офіс 
ГО «Київська міська федерація хокею») 

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

«26» листопада 2012р.    11 год. 00 хв. за київським часом. 
 

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: 

04070, місто Київ, вулиця Григорія Сковороди, будинок 1-В (офіс 
ГО «Київська міська федерація хокею») 
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- дата та час 
розкриття 
пропозицій 
конкурсних торгів: 
 

«26 » листопада 2012 р. о 12 год. 00 хв. за київським часом 
 

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 підтверджується випискою 
з протоколу засновників, копією наказу про призначення, 
довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує 
повноваження посадової особи Учасника на участь у процедурі 
розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

Для підтвердження особи такий представник повинен надати 
паспорт. 

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 
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. 

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. 

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі 
єдиного критерію: Ціна (питома вага 100%). 

Максимально можлива кількість балів дорівнює 100. 
Кількість балів по критерію “Ціна” – 100, 00 балів. 
Всі пропозиції, оцінені згідно з критерієм оцінки, 

розташовуються по мірі зменшення значень показника. 
Переможцем обирається Учасник, пропозиція якого набрала 

найбільшу кількість балів за всіма критеріями. 
У випадку однакового значення показника, переможець 

визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних 
торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш 
двох третин членів комітету. Якщо результати голосування 
розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з 
конкурсних торгів. 

Методика оцінки 
Кількість балів за критерієм “Ціна” визначається наступним 



                                                                                      Стор. 20
чином:  

Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію “Ціна” у якій 
є найвигіднішою (найменшою), 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” (в гривнах); 
Цобчисл – значення поточного критерію пропозиції конкурсних 

торгів, кількість балів для якого обчислюється (в гривнах). 
 

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. 

Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних 
помилок. У разі розбіжності між сумами, вказаними цифрами та 
літерами (прописом), сума літерами є визначальною.  

При розходженні між підсумковою ціною пропозиції конкурсних 
торгів, зазначеної у документації конкурсних торгів та отриманою 
шляхом додавання елементів ціни, та підсумковою ціною пропозиції, 
отриманою при перевірці пропозиції конкурсних торгів шляхом 
додавання елементів ціни, визначальною є фактична сума ціни 
пропозиції конкурсних торгів, отримана шляхом додавання елементів 
ціни. 

Якщо Учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, 
його пропозиція конкурсних торгів відхиляється. 

3. Інша інформація 
 

Ціна пропозиції повинна включати завантаження, розвантаження 
та транспортування товару до місця поставки. 

Учасник при розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не має 
права включати в ціну пропозиції конкурсних торгів будь-які 
витрати, понесені ним у процесі підготовки пропозиції конкурсних 
торгів. 

4. Відхилення 
пропозицій 
конкурсних торгів 

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо: 
1) Учасник не відповідає встановленим кваліфікаційним критеріям, 

встановленим статтею 16 Закону,  
2) Учасник не погоджується з виправленням виявленої Замовником 

арифметичної помилки; 
3) Учасник не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, 

якщо таке забезпечення вимагалось Замовником; 
4) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 

Закону; 
5) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації 

конкурсних торгів. 
Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із 

зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого 
відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого 
рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.. 

5. Відміна 
замовником торгів 
чи визнання їх 
такими, що не 
відбулися 

Замовник відміняє торги у разі: 
• відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів; 
• неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені 

порушення законодавства з питань державних закупівель; 
• виявлення факту змови учасників; 
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• порушення порядку публікації оголошення про проведення 

процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати 
процедури закупівлі, передбаченого Законом; 

• подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних 
торгів; 

• відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно 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. 

 скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів. 
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не 

відбулися, надсилається Замовником Уповноваженому органу та усім 
Учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття Замовником 
відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 
Закону 
VI. Укладання договору про закупівлю 

1. Терміни 
укладання договору 

У день визначення переможця Замовник акцептує пропозицію 
конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за 
результатами оцінки. 

Замовник зобов’язаний протягом 1 (одного) робочого дня з дня 
прийняття рішення про визначення переможця надіслати переможцю 
торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім 
учасникам - письмове повідомлення про результати торгів 
із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника - 
переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш 
економічно вигідною за результатами оцінки. 

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію 
конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 
(тридцять) днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог 
документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не 
раніше ніж через 14 (чотирнадцять) 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 
 

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі з 
урахуванням особливостей, визначених у статті 40 Закону та 
відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського 
кодексу України.  

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту 
пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі 
ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не 
повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до 
повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків 
передбаченою статтею 40 Закону. 

Істотні умови договору визначені в Додатку №2 до 
документації конкурсних торгів. 

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 
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таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України. 

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 ви-
конання договору 
про закупівлю 

Подання забезпечення виконання договору про закупівлю 
не передбачено. 

Примітки: 
1. * - 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). 
2. Учасники не надають документи які не передбачені при здійсненні діяльності чинним 
законодавством 
3. У разі якщо документацією конкурсних торгів вимагається надання документів, що не 
передбачені в діяльності учасника, він надає довідку у довільній формі із зазначенням 
відповідного факту та з посиланням на нормативні документи, що його підтверджують.    

4. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, сертифікатів та самостійно несе 
всі витрати на отримання зазначених документів. 
5. Замовник має можливість зменшити обсяг закупівлі залежно від реального фінансування 
видатків. 
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ДОДАТОК №1 

до документації конкурсних торгів 
 
Пропозиція конкурсних торгів надається відповідно до форми, що наводиться нижче. 

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ  № ___ від ____________ 
     (форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку) 

 
Ми, (назва Учасника торгів), подаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на поставку 

спортивного інвентаря (ковзани хокейні, наколінник, нагрудник, рукавиці, шолом  захистом 
обличчя, клюшка, налокітник, труси хокейні захисні) надалі «Товар», згідно із технічними та 
іншими вимогами, що запропоновані Замовником торгів – Громадська організація «Київська 
міська федерація хокею» 

Вивчивши документацію конкурсних торгів та інформацію про характер і необхідні 
технічні та якісні характеристики предмета закупівлі на виконання зазначеного вище, Ми, 
уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги 
Замовника та Договору на умовах, зазначених у комерційній частині цієї пропозиції за 
наступними цінами: 

№ 
з/п 

 
Найменування предмета 

закупівлі 

Одиниця 
виміру 

 
Кількість 

Ціна за 
одиницю 
без ПДВ 

Сума 
без ПДВ 

Сума з 
ПДВ 

1 ковзани хокейні дитячі  пар 35    
2  ковзани хокейні дорослі   пар 21    

3  ковзани хокейні воротарські 
дитячі  

пар 2    

4  нагрудник дитячий  шт. 35    
5  нагрудник дорослий  шт. 21    
6  нагрудник воротарський дитячий шт. 2    
7  щиток дитячий  пар 35    
8  щиток дорослий  пар 21    
9  щиток воротарський дитячий  пар 2    
10  рукавиці хокейні дитячі   пар 35    
11  рукавиці хокейні дорослі  пар 21    
12  упіймач воротарський дитячий  шт. 2    
13  блин воротарський дитячий  шт. 2    
14  шолом із захистом обличчя  шт. 56    
15  шолом воротарський  шт. 2    
16  клюшка ігрова дитяча  шт. 70    
17  клюшка ігрова доросла  шт. 67    
18  клюшка воротарська дитяча  шт. 4    
19  налокітник хокейний дитячий   пар 35    
20  налокітник хокейний дорослий   пар 21    
21  труси хокейні дитячі   шт. 35    
22  труси хокейні дорослі   шт. 21    
23  труси хокейні воротарські дитячі шт. 2    
24  захист шиї дитячий  шт. 37    
25  захист шиї дорослий  шт. 21    
26  раковина дитяча  шт. 35    
27  раковина доросла  шт. 21    
28  раковина воротарська дитяча  шт. 2    
29  гамаші тренувальні хокейні шт. 21    
30  шайба полегшена  шт. 60    
31  шнурки для ковзанів хокейних  пар 50    

Ціна пропозиції конкурсних торгів на поставку спортивного інвентаря 
складає: ______________ грн. _______ коп. 

( ____________ прописом ____________ грн. ___ прописом ___ коп.) 
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До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація 

конкурсних торгів разом з нашою пропозицією конкурсних торгів (за умови її відповідності 
усім вимогам) мають силу попереднього Договору між нами. Якщо наша пропозиція буде 
акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати усі умови, передбачені Договором. 

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 (дев’яносто) 
календарних 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. 

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції 
конкурсних торгів, згідно із умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не 
обмежені у прийнятті будь-якої іншої Пропозиції з більш вигідними для Вас умовами і що Ви 
не зобов'язані акцептувати пропозицію виключно за найнижчою ціною чи будь-якими іншими 
умовами. 

Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі 
наявності обставин для цього згідно із Законом. 

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов'язання на підписання 
Договору із Замовником не раніше, ніж через 14 (чотирнадцять) календарних днів з дня 
відправлення письмового повідомлення усім Учасникам процедури відкритих торгів, але не 
пізніше, ніж через 30 (тридцять) календарних днів з дня акцепту пропозиції конкурсних 
торгів, і виконати всі умови, передбачені Договором. 

До того часу, поки не буде підписано офіційного Договору, наша пропозиція з Вашим 
письмовим акцептом будуть вважатися такими, що мають силу договору між нами. 

Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з 
усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в документації конкурсних 
торгів. 

 
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою. 

 
 
 
 

Примітки: 
Учасники мають дотримуватись встановленої форми. Внесення в форму ПРОПОЗИЦІЯ 
КОНКУРСНИХ ТОРГІВ будь-яких змін неприпустимо. 
Інформація щодо відстрочки платежу має надаватися в межах терміну дії договору. 
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ДОДАТОК №2 

до документації конкурсних торгів 
 

ДОГОВІР № _______ 
про закупівлю товарів за державні кошти 

м. Київ                «__» ______ 2012 року  
 

Громадська організація «Київська міська федерація хокею», в особі 
__________________________, що діє на підставі Статуту  зареєстрованого Київським міським 
управлінням юстиції 07.12.2006 року, реєстраційний номер 0263-2006 Г.О. (далі - Покупець), з 
однієї сторони, і _________________________________________________, в особі 
_______________________________________, що діє на підставі _____________________________ 
(далі - Постачальник), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - 
Договір):  

I. Предмет договору 
1.1. Постачальник зобов'язується у грудні 2012 року поставити Покупцю товари, зазначені 

в п.1.2 даного Договору та в Специфікації, яка є невід’ємною частиною даного Договору, а 
Продавець - прийняти і оплатити такі товари.  

1.2. Найменування товару: Інвентар спортивний за кодом ДКПП 016-97:36.40.1. 
Асортимент та кількість товару:  

- ковзани хокейні дитячі - 35 (тридцять п’ять) пар, 
- ковзани хокейні дорослі  -21 (двадцять одна) пара, 
- ковзани хокейні воротарські дитячі – 2 (дві) пари, 
- нагрудник дитячий - 35 (тридцять п’ять) штук, 
- нагрудник дорослий – 21 (двадцять одна) штука, 
- нагрудник воротарський дитячий – 2 (дві) штуки, 
- щиток дитячий – 35 (тридцять п’ять) пар,  
- щиток дорослий – 21 (двадцять одна) пара,  
- щиток воротарський дитячий – 2 (дві) пари, 
- рукавиці хокейні дитячі – 35 (тридцять п’ять) пар, 
- рукавиці хокейні дорослі – 21 (двадцять одна) пара, 
- упіймач воротарський дитячий – 2 (дві) штуки, 
- блин воротарський дитячий – 2 ( дві) штуки, 
- шолом із захистом обличчя - 56 (п’ятдесят шість) штук, 
- шолом воротарський – 2 (дві) штуки, 
- клюшка ігрова дитяча - 70 (сімдесят) штук, 
- клюшка ігрова доросла - 67 (шістдесят сім) штук, 
- клюшка воротарська дитяча – 4 (чотири) штуки, 
- налокітник хокейний дитячий  - 35 (тридцять п’ять) пар, 
- налокітник хокейний дорослий  - 21 (двадцять одна) пара, 
- труси хокейні дитячі  - 35 (тридцять п’ять) штук, 
- труси хокейні дорослі  -21 (двадцять одна) штука, 
- труси хокейні воротарські дитячі – 2 (дві) штуки, 
- захист шиї дитячий – 37 (тридцять сім) штук, 
- захист шиї дорослий – 21 (двадцять одна) штука, 
- раковина дитяча – 35 (тридцять п’ять) штук, 
- раковина доросла – 21 (двадцять одна) штука, 
- раковина воротарська дитяча – 2 (дві) штуки, 
- гамаші тренувальні – 21 (двадцять одна) штука, 
- шайба полегшена – 60 (шістдесят) штук, 
- шнурки для ковзанів хокейних -50 (п’ятдесят) пар. 

1.3. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування 
видатків. 
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II. Якість товарів, робіт чи послуг 
2.1. Постачальник повинен передати Покупцю товари, якість яких відповідає умовам 

Документації конкурсних торгів щодо закупівлі товару Інвентар спортивний код згідно ДКПП 
016-97:36.40.1, затвердженого Рішенням Комітету з конкурсних торгів ГО «Київська міська 
федерація хокею» Протоколом №__ від __.__.12р. та чинному законодавству України. 

2.2. Всі витрати пов’язані із заміною Товару неналежної якості (транспортні витрати та 
інше) несе Постачальник. 

2.3. Товар повинен передаватися Покупцю в упаковці, яка відповідає характеру Товару, 
забезпечує цілісність Товару та збереження його якості під час перевезення з урахуванням 
можливого перевантаження під час транспортування. 

2.4. У разі виникнення претензій по некомплектності чи якості Товару уповноваженими 
представниками Сторін складається Акт виявлення дефектів. Постачальник згідно з Актом 
виявлення дефектів зобов’язаний замінити некомплектний або неякісний Товар. 

III. Ціна договору 
3.1. Ціна цього Договору становить ____________ грн. (______________________ гривень 

___ копійок), у тому числі: ПДВ (20%) ________ грн. (________________ гривень ___ копійок) 
(ціна Договору визначається з урахуванням Податкового кодексу України)  

Ціна за одиницю товарів складає: 

№ 
з/п 

 
Найменування предмета закупівлі 

Одиниця 
виміру 

Ціна за 
одиницю без 

ПДВ 

Ціна за 
одиницю з 

ПДВ 
1 ковзани хокейні дитячі  пар   
2  ковзани хокейні дорослі   пар   
3  ковзани хокейні воротарські дитячі  пар   
4  нагрудник дитячий  шт.   
5  нагрудник дорослий  шт.   
6  нагрудник воротарський дитячий  шт.   
7  щиток дитячий  пар   
8  щиток дорослий  пар   
9  щиток воротарський дитячий  пар   
10  рукавиці хокейні дитячі   пар   
11  рукавиці хокейні дорослі  пар   
12  упіймач воротарський дитячий  шт.   
13  блин воротарський дитячий  шт.   
14  шолом із захистом обличчя  шт.   
15  шолом воротарський  шт.   
16  клюшка ігрова дитяча  шт.   
17  клюшка ігрова доросла  шт.   
18  клюшка воротарська дитяча  шт.   
19  налокітник хокейний дитячий   пар   
20  налокітник хокейний дорослий   пар   
21  труси хокейні дитячі   шт.   
22  труси хокейні дорослі   шт.   
23  труси хокейні воротарські дитячі  шт.   
24  захист шиї дитячий  шт.   
25  захист шиї дорослий  шт.   
26  раковина дитяча  шт.   
27  раковина доросла  шт.   
28  раковина воротарська дитяча  шт.   
29  гамаші тренувальні хокейні шт.   
30  шайба полегшена  шт.   
31  шнурки для ковзанів хокейних  пар   
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3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін шляхом 

укладення додаткової угоди. 

IV. Порядок здійснення оплати 
4.1. Розрахунки проводяться шляхом: оплати Покупцем після підписання Сторонами 

видаткових накладних та акту приймання-передачі товарів за фактично відвантажений товар 
протягом 10 (десяти) календарних днів з дня відвантаження. 

4.2. До рахунку на оплату товару додаються: видаткові накладні та акт приймання-передачі 
товарів, які скріплені підписами уповноважених представників Сторін та печатками Сторін. 

4.3. Розрахунки проводяться у безготівковій формі, шляхом перерахування на рахунок 
Постачальника, вказаний в розділі ХІІІ даного Договору. 

4.4. У разі затримки у виділенні бюджетних асигнувань розрахунки за поставку Товару 
здійснюється протягом 3 (трьох) банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетних 
асигнувань на здійснення закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Будь-які штрафні санкції в 
такому випадку не застосовуються. 

V. Поставка товарів  
5.1. Строк (термін) поставки (передачі) товарів: протягом 3 (трьох) календарних днів з дати 

укладення договору. 
5.2. Місце поставки (передачі) товарів: 04070, місто Київ, вулиця Григорія Сковороди,1-В, 

офіс ГО «Київська міська федерація хокею». 
5.3. Товар постачається Покупцю у комплектності та з документами, що стосуються Товару 

та підлягають переданню разом із Товаром. 

VI. Права та обов'язки сторін 
6.1. Покупець зобов'язаний: 
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари; 
6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з актом приймання-передачі товарів та видаткової 

накладної. 
6.2. Покупець має право: 
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, 

повідомивши про це його у строк за десять робочих днів до запланованої дати розірвання 
Договору. 

6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором. 
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від 

реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього 
Договору шляхом укладення додаткової угоди до даного Договору. 

6.2.4. Повернути рахунок та/або видаткову накладну, акт приймання-передачі товарів 
Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у 
пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо). 

6.3. Постачальник зобов'язаний: 
6.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені п. 5.1. даного Договору з 

гарантійним терміном _______ з дати поставки. У разі виявлення Покупцем дефектів Товару, 
Постачальник зобов’язується протягом двох календарних днів підписати Акт виявлення дефектів 
та протягом 5 (п’яти) календарних днів ліквідувати дефекти за свій рахунок у строк, погоджений з 
Покупцем. Датою виявлення дефекту Товару, який знаходиться на гарантійному обслуговуванні, 
вважається момент отримання Постачальником письмового звернення Покупця. 

6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 
II цього Договору. Якщо протягом гарантійного терміну Товар виявиться неякісним 
(некомплектним) або таким, що не відповідає умовам даного Договору, Постачальник 
зобов’язаний замінити (доукомплектувати) неякісний (некомплектний) Товар за свій рахунок 
протягом п’яти календарних днів. 

Постачальник зобов’язується своєчасно, у строк не більше 3 (трьох) робочих днів з дня 
надходження від Покупця письмового звернення, направляти до Покупця своїх представників для 
оперативного вирішення усіх питань, пов’язаних з якісним виконанням гарантійних та інших 
зобов’язань за даним Договором. 

6.4. Постачальник має право: 
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені Товари. 
6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Покупця. 
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6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Покупцем Постачальник має право достроково 

розірвати цей Договір, повідомивши про це Покупця у строк за десять робочих днів до 
запланованої дати розірвання Договору. 

VII. Відповідальність сторін 
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором 

Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.  
7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів за 

бюджетні кошти Постачальник сплачує Покупцю штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у 
розмірі подвійної облікової ставки НБУ, дійсної на дату порушення зобов’язань, від вартості 
товарів, з яких допущено прострочення виконання за кожен день прострочення, а за прострочення 
понад тридцять днів додаткова стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості . 

7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:  
- за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів стягується штраф у 

розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів; 
- за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі подвійної 

облікової ставки НБУ дійсної на дату порушення зобов’язань, від вартості товарів, з яких 
допущено прострочення виконання за кожний день прострочення. 

7.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов’язань по даному 
Договору. 

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 двох 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 п’ять днів, 
кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої 
оплати Постачальник повертає Покупцю кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього 
Договору.  

IX. Вирішення спорів 
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх 

шляхом взаємних переговорів та консультацій.  
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому 

порядку згідно чинного законодавства України. 

X. Строк дії договору 
10.1. Цей Договір набирає чинності з «__» _________ 2012 року і діє до 

«31» грудня 2012 року.  
10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову 

юридичну силу.  

ХІ. Інші умови 
11.1. Покупець повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів Постачальнику 

протягом 3 банківських днів з дня укладення даного Договору за письмовим зверненням 
Постачальника особисто уповноваженому представнику Постачальника або рекомендованим 
листом. 

11.2. У разі настання наступних обставин Сторони зобов’язуються внести зміни до умов 
даного Договору та укласти відповідну Додаткову угоду: 

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків 
Замовника; 
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2) зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни 

такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в 
договорі;  

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до 
збільшення суми, визначеної у договорі; 

4) продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передачі товару, 
виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних 
обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки 
фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, 
визначеної у договорі; 

5) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої цього пункту Договору; 
6) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, 

робіт і послуг); 
7) зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок; 
8) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу 

інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку 
зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) 
і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю. 

XII. Додатки до договору 
Невід'ємною частиною цього Договору є Специфікація товарів на ___________ аркуші. 

XIII. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін 
 
ПОСТАЧАЛЬНИК: ПОКУПЕЦЬ: 
 ГО «Київська міська федерація хокею» 
Юридична адреса:  
Фактична адреса:  

Юридична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 46 
Фактична адреса: 04070, м. Київ,  
вул. Г.Сковороди, 1-В 

п/р   
в                                        ,  код банку  

п/р  35438001004843  
в ГУДКУ у м. Києві, код банку 820019 

Ідентифікаційний код  Ідентифікаційний код 34795355 
Свідоцтво про реєстрацію ПДВ № /Свідоцтво 
про сплату єдиного податку № або інше 

Неприбуткова організація 

ІПН/ реєстраційний номер облікової картки 
платника податків  

 

Тел./факс (         )  Тел. (044) 425-53-49, факс (044) 425-30-83 
 
Посада 
 
______________  П.І.Б. 
М.П. 

 
Посада 
 
 ________________ П.І.Б. 
М.П. 
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Додаток № 1 
до Договору № _______ про закупівлю 

товарів за державні кошти від «__» ______ 2012 року 
 

С П Е Ц И Ф І К А Ц І Я   Т О В А Р У 
Інвентар спортивний. Код згідно з ДКПП 016-97:36.40.1 

від  «___» _________ 2012 року 

 з/п 

 
Найменування предмета 

закупівлі 

Одиниця 
виміру 

 
Кількість 

Ціна за 
одиницю 
без ПДВ 

Сума 
без ПДВ 

Сума з 
ПДВ 

1 ковзани хокейні дитячі  пар 35    
2  ковзани хокейні дорослі   пар 21    
3  ковзани хокейні воротарські дитячі  пар 2    
4  нагрудник дитячий  шт. 35    
5  нагрудник дорослий  шт. 21    
6  нагрудник воротарський дитячий  шт. 2    
7  щиток дитячий  пар 35    
8  щиток дорослий  пар 21    
9  щиток воротарський дитячий  пар 2    
10  рукавиці хокейні дитячі   пар 35    
11  рукавиці хокейні дорослі  пар 21    
12  упіймач воротарський дитячий  шт. 2    
13  блин воротарський дитячий  шт. 2    
14  шолом із захистом обличчя  шт. 56    
15  шолом воротарський  шт. 2    
16  клюшка ігрова дитяча  шт. 70    
17  клюшка ігрова доросла  шт. 67    
18  клюшка воротарська дитяча  шт. 4    
19  налокітник хокейний дитячий   пар 35    
20  налокітник хокейний дорослий   пар 21    
21  труси хокейні дитячі   шт. 35    
22  труси хокейні дорослі   шт. 21    
23  труси хокейні воротарські дитячі  шт. 2    
24  захист шиї дитячий  шт. 37    
25  захист шиї дорослий  шт. 21    
26  раковина дитяча  шт. 35    
27  раковина доросла  шт. 21    
28  раковина воротарська дитяча  шт. 2    
29  гамаші тренувальні хокейні шт. 21    
30  шайба полегшена  шт. 60    
31  шнурки для ковзанів хокейних  пар 50    
Всього: 794    
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ТОВАРУ: 794 (Сімсот дев’яносто чотири) одиниць. 
ЗАГАЛЬНА ЦІНА ТОВАРУ: ____________ грн. (______________________ гривень___ копійок), в тому числі 
ПДВ (20%) _________ грн. (______________________ гривень___ копійок). 
 
ПОСТАЧАЛЬНИК: ПОКУПЕЦЬ: 
 ГО «Київська міська федерація хокею» 
Юридична адреса:  
Фактична адреса:  

Юридична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 46 
Фактична адреса: 04070,  м. Київ,  
вул. Г.Сковороди, 1-В 

п/р   
в                                        ,  код банку  

п/р  35438001004843  
в ГУДКУ у м. Києві, код банку 820019 

Ідентифікаційний код  Ідентифікаційний код 34795355 
Свідоцтво про реєстрацію ПДВ № /Свідоцтво про 
сплату єдиного податку № або інше 

Неприбуткова організація 

ІПН/ реєстраційний номер облікової картки платника 
податків  

 

Тел./факс (         )  Тел. (044) 425-53-49, факс (044) 425-30-83 
 
Посада 
 
______________  П.І.Б. 
М.П. 

 
Посада 
 
 ________________ П.І.Б. 
М.П. 

 


