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Розділ 1. Загальні положення 
1. Терміни, які вживаються в 
документації конкурсних торгів 

 

Керуючись Законом України  №2289 – VI від 01 червня 2010 року 
із змінами,  Замовник  оголошує відкрити  торги  (конкурсні  торги) 
на  вибір  Підрядника,  виконуючого  будівельно-монтажні 
роботи  по об’єкту «Інженерні мережі для функціонування 
критої спортивної споруди зі штучним льодовим покриттям 
по вул. Загородна балка, 1» згідно з процедурами та умовами, 
визначеними у цій  документації конкурсних торгів.  
Учасник процедури закупівлі (далі учасник) - фізична особа-
підприємець чи юридична особа (резидент або нерезидент), що 
підтвердив намір взяти участь у процедурі закупівлі та подав  
пропозицію конкурсних торгів.  Філія (представництво) юридичної 
особи може бути учасником процедури закупівлі лише у разі, коли 
юридична особа надає їй відповідні повноваження. Подання 
учасником запиту на отримання документації конкурсних торгів 
здійснюється у письмовій формі. У рази якщо Замовник та учасник 
під час проведення процедури закупівлі надали інформацію в іншій 
формі, ніж письмова, зміст такої інформації повинен бути ними 
письмово підтверджений. Документація конкурсних торгів, що 
розробляється та затверджується Замовником, оприлюднюється 
для вільного доступу та безоплатно подається Замовником під час 
проведення торгів фізичним / юридичним особам.  
Цими торгами передбачається, що учасник повинен виконати 
роботи у місці, вказаному Замовником.  
Особа, яка отримала документацію конкурсних торгів, самостійно 
несе усі витрати, пов'язані з підготовкою та поданням її  пропозиції 
конкурсних торгів. Документація конкурсних торгів розроблена на 
виконання вимог Закону України   №2289 – VI від 01 червня 2010 
року зі змінами. Терміни, які використовуються в цій документації 
конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом. 

2. Інформація про замовника торгів:  

- повне найменування: Управління капітального будівництва Севастопольської 
міської державної адміністрації 

- місцезнаходження: 99011 м. Севастополь, вул. Леніна,2 каб.701 
- посадова особа замовника, 
 уповноважена здійснювати зв’язок з 
учасниками: 

Патрікєєва Ольга Ігорівна,  начальник кошторисно-
договірного відділу управління капітального будівництва 
СМДА, 
тел. (0692)54-48-73, тел./факс (0692)54-39-76 

3. Інформація про предмет 
 закупівлі: 

 

- найменування предмета закупівлі: Будівельно-монтажні роботи  по об’єкту  
«Інженерні мережі для функціонування критої спортивної 
споруди зі штучним льодовим покриттям по вул. Загородна 
балка, 1» 

- вид предмета закупівлі:   будівельно-монтажні роботи 
- місце, кількість, обсяг поставки 
товарів (надання послуг, виконання 
робіт): 

м. Севастополь, відповідно до  робочого проекту 

- строк поставки товарів (надання 
послуг, виконання робіт) 

 3,6 місяців з початку фінансування 

4. Процедура закупівлі: Відкриті торги 
5. Недискримінація учасників: Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі 

закупівлі на рівних умовах 
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6. Інформація про валюту 
(валюти), у якій (яких)повинна 
бути розрахована і зазначена ціна 
пропозиції конкурсних торгів: 

Валютою пропозиції конкурсних торгів  є національна валюта 
України гривня. Розрахунки за роботи здійснюватимуться у 
національній валюті України згідно з Договором.  

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

Всі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних 
торгів, складаються українською / російської мовою . 
 

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів 
1. Процедура надання роз’яснень 
щодо документації конкурсних 
торгів 

Учасник, який отримав  документацію конкурсних торгів має право 
не пізніше ніж за 10  днів до закінчення строку подання пропозицій  
конкурсних торгів звернутися до Замовника за роз’ясненнями щодо  
документації  конкурсних торгів. 
Замовник повинен дати роз’яснення  на письмовий запит протягом 
трьох днів з дня його отримання всім учасникам, яким було надано  
документацію 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 нього всіх роз'яснень 
щодо запитів і надіслати його всім особам, яким було подано 
документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на 
зборах. 
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами 
письмових запитів учасників, які отримали документацію 
конкурсних торгів, внести зміни до документації конкурсних торгів,  
продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних 
торгів не менше ніж на сім днів, та письмово повідомити протягом 
одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення 
зазначених змін усіх учасників, яким було видано документацію 
конкурсних торгів. 
У разі несвоєчасного подання Замовником роз’яснень щодо змісту 
документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї 
змін, Замовник повинен продовжити строк подання  та розкриття 
пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та 
повідомити про це всіх учасників, яким було видано документацію 
конкурсних торгів. Рішення про продовження строку подання 
пропозицій конкурсних торгів приймається Замовником з 
урахуванням того, що такий строк повинен бути достатнім для 
врахування учасниками, які отримали документацію конкурсних 
торгів, зазначених змін, доповнень або роз’яснень та своєчасного 
подання  пропозицій конкурсних торгів.                                                  

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

 Замовник має право провести збори з метою надання роз’яснення 
будь-яких письмових запитів. Результати зборів будуть 
відображені у протоколі зборів з викладенням у ньому всіх 
роз’яснень щодо запитів. Незалежно від присутності на зборах, 
протокол зборів буде надіслано кожній особі, яка отримала  
документацію конкурсних торгів . 

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 
1. Оформлення пропозиції 

конкурсних торгів  
 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі, 
прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному 
конверті. 
Пропозиція конкурсних торгів  підписується уповноваженою 
посадовою особою учасника. На всіх аркушах пропозиції 
конкурсних торгів  мають міститися відбитки печатки учасника та 
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підпис уповноваженої посадової особи (осіб).  
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: протоколу 
розкриття, договору на виконання робіт. У разі, якщо учасником 
торгів є фізична особа, то пропозиція конкурсних торгів  повинна 
містити лише підписи учасника-фізичної особи. Всі аркуші 
пропозиції конкурсних торгів, на яких зроблені будь-які окремі 
записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що 
підписують пропозицію конкурсних торгів. Відповідальність за 
помилки друку у документах, надісланих до комітету конкурсних 
торгів підписаних відповідним чином, несе учасник. 
На запит учасника Замовник протягом одного робочого дня з дня 
находження запиту підтверджує надходження пропозиції 
конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. Кожен учасник має 
право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів. Кожна 
одержана пропозиція конкурсних торгів вноситься Замовником до 
відповідного реєстру. 
Пропозиція конкурсних торгів  подається в одному екземплярі у 
промаркованому конверті відповідно додатку 1 обов’язково 
зазначається:  
повне найменування і місцезнаходження  Замовника,  
назва предмету закупівлі відповідно до оголошення про 
проведення процедури закупівлі,  
повна назва (прізвище, ім'я, по батькові) учасника, його 
місцезнаходження (поштова адреса) (місце проживання), 
ідентифікаційний код ЄДРПОУ,  номери контактних телефонів, 
факс та e-mail (за наявності), 
маркування: «Не відкривати до _________ (зазначаються дата та 
час розкриття пропозицій конкурсних торгів). 
Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у 
відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе 
відповідальності за неправильне або передчасне відкриття  
пропозиції конкурсних торгів. 

2. Зміст пропозиції конкурсних 
торгів учасника 

Пропозиція конкурсних торгів, що подається учасником, повинна 
включати: 
1) Документи, що підтверджують повноваження посадової 
особи або представника учасника процедури закупівлі щодо 
підпису документів пропозиції конкурсних торгів; 
2) Документи, які вимагаються від учасника, відповідно до 
додатку 2 ; 
3) Пропозицію конкурсних торгів, складену відповідно до 
додатку 3 ; 
4) Розрахунок ціни пропозиції конкурсних торгів з 
обґрунтуваннями, відповідно до розділу 3 п.7 ; 
5) Проект договору з основними умовами договору згідно з 
розділом 6 п.2 ; 
6) Документи з інформацією про субпідрядників згідно з 
переліком, який наведено у додатку 4. 
За підроблення документів учасник торгів несе кримінальну 
відповідальність відповідно до  Кримінального Кодексу України. 
Учасники подають свої  пропозиції  конкурсних торгів стосовно 



 5

предмету закупівлі в цілому. 

3. Забезпечення пропозиції 
конкурсних торгів 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається. 
  

4. Умови повернення чи 
неповернення забезпечення 
пропозиції конкурсних торгів  

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.  

5. Строк, протягом якого 
пропозиції конкурсних торгів є 
дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів залишаються дійсними з дати  
розкриття пропозицій конкурсних торгів на 120 календарних днів. 
Пропозиція конкурсних торгів, дійсна на коротший період, 
відхиляється Замовником як така, що не відповідає умовам 
документації конкурсних торгів. 
До закінчення строку дії пропозиції конкурсних торгів Замовник 
має право вимагати від учасників продовження дії  пропозицій 
конкурсних торгів на додатковий період часу.  
Учасник має право відхилити таку вимогу без втрати свого 
забезпечення пропозиції конкурсних торгів і дія його  пропозиції 
конкурсних торгів  закінчиться у термін, зазначений у  розділу 3 
п.5. 

6. Кваліфікаційні критерії до 
учасників 

Учасники повинні відповідати таким кваліфікаційним критеріям: 
- наявність обладнання та матеріально-технічної бази; 
- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають 
необхідні знання  та досвід; 
- наявність фінансової спроможності; 
- наявність документально підтвердженого досвіду  виконання 
аналогічних договорів; 
Оцінка відповідності учасників установленим критеріям 
здійснюється на підставі наступних кваліфікаційних даних: 
- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають 
необхідні знання та досвід у будівництві в зоні підвищеній 
сейсмічності та на територіях зі складними інженерно-
геологічними умовами; 
-   досвід у виконанні договорів, аналогічних  за обсягом та видом 
робіт предмету закупівлі; 
- наявність обладнання та матеріально-технічної бази для 
можливості  виконання  робіт в повному обсязі, що є предметом 
закупівлі; 
- наявність балансової вартості активів в обсязі не менш 5% від 
вартості робіт, що є предметом закупівлі; 
- звіт про фінансові результати  та довідка с обслуговуючого банку 
про відсутність заборгованості за кредитами,  яки дають повну 
інформацію про результати діяльності  підприємства і оцінку його 
підприємницької діяльності; 
Для належної оцінки у складі пропозиції конкурсних торгів  
учасник повинен надати інформацію про підтвердження 
відповідності учасника установленим кваліфікаційним критеріям  
із додання необхідних документів. 
Учасник подає, як частину його пропозиції конкурсних торгів, 
наступні документи, що підтверджують відповідність учасника 
встановленим кваліфікаційним критеріям: 
1) Документи, для підтвердження того, що учасник має  
працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та 
досвід: 
 а) копії посвідчень фахівців на право виконання будівельно-
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монтажних робіт у сейсмічних районах; 
 б) інформацію про освіту та досвід працівників відповідної 
         кваліфікації; 
 2) Документи, для підтвердження фінансової спроможності 
підприємства –учасника торгів: 
       а) копії балансу підприємства за 9-ть місяців  2012 року; 
       б) копії звіту про фінансові результати за 9-ть місяців 2012  
        року; 
       в) довідку з обслуговуючого банку про відсутність   
       заборгованості за кредитами; 
 3)  Перелік аналогічних робіт, які виконувалися учасником, 
підтверджений копіями договорів підряду. 
4) ) Перелік обладнання та довідка про наявність матеріально-
технічної бази, для підтвердження того, що учасник має 
можливість самостійно виконувати всі роботи у повному обсязі 
відповідно розділу 3 п.7. 

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

 Будівництво мереж і споруд передбачається з обліком обнесення 
існуючих мереж із під плями налаштування, підключення мереж 
льодового палацу, а саме: водопроводу, закольцовка  ліній з вулиці 
Загородна балка з врізанням в сталевий трубопровід Ф200мм, 
переврізка підвідного  трубопроводу до існуючого басейну 
Ф500мм з облаштуванням  вузла обліку, живлення льодового 
палацу  від міського водопроводу Ф125мм, мережі каналізації, 
зливової каналізації, облаштування  дощоприйомників в низьких 
точках доріг з твердим покриттям. Мережі водопроводу 
запроектовані з поліетиленових труб, мережі господарської 
побутової і зливової каналізації  із двошарових гофрованих труб. 
Джерело електропостачання льодового палацу – проектована 
трансформаторна підстанція  з двома трансформаторами по 1000 
кВА. 
Будівельно-монтажні роботі по об’єкту «Інженерні мережі для 
функціонування критої спортивної споруди зі штучним 
льодовим покриттям по вул. Загородна балка, 1» необхідно 
виконувати відповідно проектно-кошторисної документації. 
Кошторисну документацію та робочі креслення Замовник 
безоплатно видає учаснику особисто  для ознайомлення або  зняття 
копій протягом трьох робочих днів з дня отримання від нього 
відповідного письмового запиту про надання необхідних 
документів. 
Учасник визначає ціну пропозиції конкурсних торгів на підставі 
переліку обсягів робіт (локальних  кошторисів) згідно з ДБН Д.1.1-
1-2000 із змінами та доповненнями, з урахуванням всіх  видів робіт 
згідно з  проектно-кошторисної документації, з урахуванням усіх 
своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути 
сплачені, вартості матеріалів, покриття ризиків та інших витрат. 
Ціна включає ПДВ. Поточні ціни на матеріальні ресурси 
застосовуються за найменшою вартістю, які не повинні 
перевищувати цін, зареєстрованих в Міністерстві економічного 
розвитку і торгівлі України. До розрахунку ціни входять усі види 
робіт. Не врахована учасником вартість окремих робіт не 
сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання 
вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції 
конкурсних торгів. 
Учасник торгів зобов’язаний вказати загальну вартість пропозиції 
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конкурсних торгів, а також надати розрахунки договірної ціни, 
обсяги робіт і відомість вартості матеріальних ресурсів, з 
врахуванням транспортування і заготівельно-складських витрат. 
Вартість пропозиції конкурсних торгів повинна бути чітко 
визначена без будь-яких обмежень або попереджень, а також з 
будь-яких причин не підлягає корегуванню, у т.ч. шляхом знижок і 
надбавок. 
Ціна пропозиції конкурсних торгів, за яку учасник згоден виконати 
замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт, 
представлених Замовником, на підставі нормативної потреби в 
трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для 
здійснення проектних рішень по об`єкту замовлення та поточних 
цін на них. 
В ціні пропозиції конкурсних торгів учасник визначає вартість усіх 
запропонованих до виконання робіт. 
До ціни пропозиції конкурсних торгів мають бути надані 
підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни у 
відповідності до Державних будівельних норм з урахуванням змін 
та доповнень: 

− розрахунок заробітної плати 
− розрахунок вартості матеріальних ресурсів (відомість 
ресурсів з економічним обґрунтуванням змін) 

− розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і 
механізмів (з економічним обґрунтуванням змін); 
розрахунком вартості машино-години власної будівельної 
техніки, вартості оренди машино-години орендованої 
будівельної техніки, яка буде застосовуватися для 
виконання замовлення (за його наявності) 

− розрахунок загально-виробничих витрат (визначаються 
підрядником на підставі обґрунтованої їх величини і 
структури, яка склалася у цій організації за попередній 
звітний період (рік), та завантаженості будівельної 
організації) 

− розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат 
будівельно-монтажних організацій (визначаються 
підрядником на підставі обґрунтованої їх величини і 
структури, яка склалася у цій організації за попередній 
звітний період (рік), та завантаженості будівельної 
організації, але не повинні перевищувати усереднених 
показників, рекомендованих Міністерством регіонального 
розвитку і будівництва України) 

− розрахунок прибутку (приймається в межах усереднених 
            показників, рекомендованих Міністерством регіонального    
            розвитку і будівництва України, з урахуванням обмежень,  
            встановлених законодавством. На  будівництвах,  до складу  
           яких входят об'єкти разного призначення, кошторисний  
           прибуток визначається диференційовано виходячи з вигляду 
           і призначення конкретного об'єкту) 

− розрахунок витрат на відрядження робітників. 
Ціну пропозиції конкурсних торгів слід визначати відповідно до 
вимог проекту щодо термінів закінчення робіт, технології 
виконання робіт, використання конкретних матеріалів і 
конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, а також з 
дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-
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монтажних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і 
безпечних умов праці. 
Ціна пропозиції конкурсних торгів уточнюється у порядку, 
передбаченому законодавством та умовами договору. 
Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні 
бути чітко визначені. 
Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, 
ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги, та 
самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, 
сертифікатів. 

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

Окремих частин предмету закупівлі не передбачається 

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 можуть бути враховані у 
разі, коли вони отримані Замовником до закінчення строку подання 
пропозицій конкурсних торгів. 
Повідомлення про зміни або анулювання пропозиції конкурсних 
торгів готується, запечатується, маркується та відправляється у 
відповідності із розділом 3 п.1. Конверт додатково позначається 
„Зміни» або «Анулювання» відповідно. Повідомлення про 
анулювання та зміни може також надсилатися засобами зв’язку, 
але з наступним надсиланням письмового підтвердження. 
 Після відкриття конверта, внесення змін до пропозиції конкурсних 
торгів  не дозволяється. У винятковому випадку на запит комітету з 
конкурсних торгів учасник може дати лише пояснення до змісту  
пропозиції конкурсних торгів, не змінюючи її суті. 

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 

1. Спосіб, місце та кінцевий строк 
подання  пропозицій конкурсних 
торгів:  
- спосіб подання пропозицій 
конкурсних торгів: 

- місце подання пропозицій 
конкурсних торгів: 

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

 
 
 
 
Особисто або поштою 
 
 
99011 м. Севастополь, вул. Леніна, 2 каб.706 
 
 27.11.2012р.    до 10  год. 30  хв. 
 
Пропозиції конкурсних торгів повинні бути подані за адресою та 
не пізніше часу та дати, зазначених у розділу 4 п.1. 
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 
находження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та 
часу. 
 

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

- дата та час розкриття пропозицій 
конкурсних торгів: 

 
 
99011 м. Севастополь, вул. Леніна, 2 каб.706 
 
27.11.2012р.         у 14 год. 30 хв. 
 
Замовник відкриває пропозиції конкурсних торгів та зміни, 
зроблені згідно з розділом 3 п.9, у день закінчення строку їх 
подання у час та у місці, зазначених у розділу 4 п.1. 
З метою забезпечення відкритості та прозорості процедур 
закупівель під час розкриття пропозицій можуть бути присутні 
представники засобів масової інформації. 
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів  
Замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені 
представники, що подали пропозиції конкурсних торгів. 
Відсутність учасника або його уповноваженого представника під 
час проведення процедури розкриття пропозицій конкурсних 
торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді  або 
відхилення його  пропозиції конкурсних торгів. 
Конверти, позначені «Зміни», відкриваються та прочитуються в 
першу чергу. Пропозиції конкурсних  торгів, за якими було подане 
відповідне повідомлення про анулювання згідно із розділом 4 п.1, 
не відкриваються. 
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється 
наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених 
документацією конкурсних торгів, а також оголошується 
найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної 
пропозиції конкурсних торгів. 
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів складається 
протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів. 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. 

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 

1. Перелік критеріїв та методика 
оцінки пропозиції конкурсних 
торгів із зазначенням питомої 
ваги критерію 

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на підставі 
наступних критерій - ціна пропозиції конкурсних торгів: 
Оцінка проводиться згідно з наступною методикою. 
Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам. 
Максимальна кількість балів за критерієм «Ціна» – 100 балів. 
Усі  пропозиції конкурсних торгів, оцінені згідно з критеріями 
оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. 
У випадку однакового значення показника, переможець 
визначається шляхом голосування членів  комітету конкурсних 
торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш 
двох третин членів комітету. Якщо результати голосування 
розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету 
конкурсних торгів. 
Переможець визначається рішенням  комітету конкурсних торгів. 

Методика оцінки 
1. Кількість балів за критерієм “Ціна” визначається 
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наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, ціна якої 
найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива 
кількість балів. Кількість балів для решти  пропозицій конкурсних 
торгів визначається за формулою: 

Б обчисл = Цmin/Цобчисл*100, де 
Б обчисл – обчислювана кількість балів; 
Цmin – найнижча ціна; 
Цобчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів 

для якої обчислюється; 
100 – максимально можлива кількість балів за критерієм “Ціна” 

2. Виправлення арифметичних 
помилок 

Пропозиції конкурсних торгів, визначені як такі, що відповідають 
умовам документації конкурсних торгів, перевіряються 
Замовником на предмет арифметичних помилок. Помилки 
виправляються Замовником у такій послідовності: 

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в 
цифрах, сума літерами є визначальною; 

б) при розходженні між ціною одиниці товару 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, в такому 
випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за 
одиницю виправляється. 
Замовник має право на виправлення арифметичних помилок за 
умови отримання ним письмової згоди учасника на такі 
виправлення. 
Якщо учасник не згоден з виправленням помилок, його  пропозиція 
конкурсних торгів  відхиляється. 

3. Інша інформація  Порядок розгляду пропозицій конкурсних торгів.  
 
До детального оцінювання пропозицій конкурсних торгів   
Замовник попередньо вивчає пропозицію конкурсних торгів з 
метою визначення: 

а) відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, 
зазначеним у  документації конкурсних торгів; 

б) відповідності пропозиції конкурсних торгів умовам 
документації конкурсних торгів. 
Пропозиція конкурсних торгів, що відповідає умовам документації 
конкурсних торгів, є  пропозиція, що узгоджується з усіма 
термінами, умовами  документації конкурсних торгів. 
Якщо пропозиція конкурсних торгів  не відповідає умовам 
документації конкурсних торгів, вона відхиляється Замовником і 
не може згодом приводитись у відповідність шляхом коригування 
чи зміни або анулювання невідповідних відхилень або 
застережень. 
Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненням 
змісту їх  пропозицій конкурсних торгів з метою полегшення їх 
розгляду та оцінки. 
Замовник та учасники не повинні ініціювати будь-які переговори з 
питань внесення змін до поданої пропозиції конкурсних торгів, 
включаючи зміну її ціни та коригування, крім випадків 
виправлення арифметичних помилок. 
Учасник повинен подати як частину пропозиції конкурсних торгів  
документи, які підтверджують відповідність усіх робіт, які учасник 
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пропонує виконувати за Договором, вимогам документації 
конкурсних торгів. Документальне підтвердження відповідності 
робіт документації конкурсних торгів повинно мати:  

а) розрахунок договірної ціни, з розшифруванням обсягів 
робіт, відомість матеріальних ресурсів; 
        б) інформацію про субпідрядні організації, яких учасник 
планує залучити для виконання робіт (вказати яких) відповідно 
додатку 4. 
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 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. 
Після розкриття пропозицій конкурсних торгів, перевірки їх на 
правильність оформлення та відповідність кваліфікаційним 
критеріям і умовам документації конкурсних торгів, починається їх 
оцінка та визначення переможця. 
Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції 
конкурсних торгів яких не були відхилені, на підставі критеріїв і 
методики оцінки  пропозицій конкурсних торгів, зазначених у 
розділу 5 п.1.  
Загальний строк проведення оцінки, порівняння та визначення 
переможців торгів не повинен перевищувати 20 робочих  днів з дня 
розкриття пропозицій конкурсних торгів. 
 
Відмова в участі у процедурі закупівлі. 
 
Замовник приймає рішення про відмову учасникові в участі у 
процедурі закупівлі у разі, коли:  
1) учасник визнаний  в установленому законом порядку 
банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура. 
2) він має незаперечні докази того, що учасник дає або 
погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій 
особі Замовника винагороду в будь-якій формі з метою вплинути 
на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури 
закупівлі або застосування Замовником певної процедури 
закупівлі; 
3) учасник був притягнутий згідно із законом до відповідальності 
за вчинення у сфері державних закупівель корупційного 
правопорушення; 
4) виявлено факт участі  учасника у змові; 
5) фізичну особу, яка є учасником, було засуджено за злочин, 
пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, 
вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не 
погашено в установленому законом порядку;  
6) посадова особа учасника, яку уповноважено учасником 
представляти  його інтереси під час проведення  процедури 
закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням 
процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих 
мотивів, судимість з якої не знято або не погашено в 
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установленому законом порядку; 
7) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури 
закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками 
процедури закупівлі; 
8) учасником не надано документів, що підтверджують 
правомочність на укладення договору про закупівлю. 
Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі 
у процедурі закупівлі, та може відхилити пропозицію конкурсних 
торгів  учасника, у разі якщо: 

- учасник має заборгованість із сплати податків і зборів 
(обов'язкових платежів); 

- учасник не провадить господарську діяльність відповідно 
до положень його статуту.  

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із 
зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого 
відхилена, протягом трьох робочих днів з дня  прийняття  
Замовником відповідного рішення. 
 
Акцепт пропозиції конкурсних торгів. 
 
Замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів , що визнана 
найбільш економічно вигідною за результатами оцінки (розділ 5 
п.1.). 
Протягом одного робочого дня  з дня прийняття рішення про 
визначення переможця Замовник надсилає переможцю торгів 
повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, строк дії 
якої не закінчено, а також надсилає всім учасникам процедури 
відкритих торгів письмове повідомлення про результати торгів із 
зазначенням назви та місцезнаходження учасника-переможця, 
пропозиція конкурсних торгів якого визнана найбільш економічно 
вигідною за результатами оцінки. 
 
Процедура оскарження. 
Скарга може бути подана тільки особою, право чи законний 
інтерес якої порушено внаслідок рішення, дії чи бездіяльності 
Замовника, які суперечать законодавству у сфері державних 
закупівель. Подання скарги до органу оскарження не потребує 
попереднього звернення до Замовника з вимогою щодо усунення 
порушення під час проведення процедури закупівлі. 
Скарги щодо укладених договорів про закупівлю розглядаються у 
судовому порядку. 
Орган оскарження повертає скаргу без розгляду у випадках, коли: 

- суб'єкт оскарження висуває скаргу щодо того самого 
порушення, в тій самій процедурі закупівлі і з тих самих 
підстав, які вже були предметом розгляду органу 
оскарження і щодо яких органом оскарження було 
прийнято відповідне рішення; 

- у разі отримання органом оскарження скарги з 
порушенням строків; 

- суб'єктом оскарження не внесено плату; 
- Замовник відповідно до цього Закону визнав та усунув 

порушення, зазначені в скарзі, про що було надано 
документальне підтвердження; 

- скарга не відповідає вимогам частини першої 18 статті 
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Закону України  №2289-VI «Про здійснення  державних 
закупівель». Повідомлення про повернення скарги без 
розгляду надсилається особі, яка звернулася до органу 
оскарження, не пізніше наступного робочого дня після 
прийняття такого рішення. 

У разі отримання Замовником звернення з вимогою щодо усунення 
порушення під час проведення процедури закупівлі Замовник має 
право на добровільній основі вжити належних заходів, в тому числі 
з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, 
зазначених у зверненні. Направлення звернення Замовнику не 
позбавляє особу права звернутися зі скаргою до органу 
оскарження. Замовник повинен повідомити всіх зацікавлених осіб 
про рішення, прийняті за розглядом звернення. У разі подання 
скарги щодо тієї ж процедури закупівлі, якої стосується звернення, 
Замовник повідомляє орган оскарження про вжиті за цим 
зверненням заходи.  Рішення Замовника, прийняте за розглядом 
звернення, може бути оскаржене до органу оскарження або 
протягом 30 днів з дня його прийняття до суду. Цей строк не може 
бути поновлено. 
Скарги подаються до органу оскарження не пізніше 14 днів з дня 
отримання суб'єктом оскарження повідомлення про відповідне 
рішення чи дію Замовника, що порушує право чи законні інтереси 
суб'єкта скарження, або з дня, коли суб'єкту оскарження стало 
відомо про порушення його прав чи законних інтересів прийнятим 
рішенням, дією чи бездіяльністю Замовника, але до моменту 
укладення договору про закупівлю. Скарги, які стосуються 
документації конкурсних торгів, можуть подаватися у будь-який 
строк після публікації повідомлення про їх проведення , але не 
пізніше закінчення строку, встановленого для подання пропозицій 
конкурсних торгів.  
Датою отримання скарги органом оскарження вважається дата Ії 
реєстрації органом оскарження. 
Орган оскарження повинен у строк, що не перевищує трьох днів 
після отримання скарги, повідомити суб'єкта оскарження та 
Замовника про час і місце розгляду скарги. Зазначені особи мають 
право взяти участь у розгляді скарги. 
При поданні скарги до органу оскарження суб'єкт оскарження 
надсилає копію скарги Замовнику, рішення, дія чи бездіяльність 
якого оскаржуються. 
Подання скарги не призупиняє процедуру закупівлі, за винятком 
випаду, коли орган оскарження приймає рішення про 
призупинення процедури закупівлі. У будь-якому випадку 
укладення договору про закупівлю під час процедури оскарження 
забороняється. 
У разі надходження скарги  орган оскарження має право за 
власною ініціативою або за заявою суб'єкта оскарження прийняти 
рішення про  призупинення процедури закупівлі на строк до 
винесення рішення за скаргою. Впродовж одного робочого дня 
орган оскарження повідомляє про запинання процедури закупівлі 
Державне казначейство України, редакцію державного офіційного 
друкованого видання з питань державних закупівель, Замовника та 
суб'єкта оскарження.  
Призупинення процедури закупівлі передбачає зупинення 
Замовником будь-яких дій та прийняття будь-яких рішень щодо 
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закупівлі, в тому числі укладення договору про закупівлю, крім 
дій, спрямованих на усунення порушень, зазначених у скарзі. 
Якщо Замовник усуне порушення, зазначені у скарзі, Замовник 
протягом одного робочого дня з моменту усунення порушення 
повинен повідомити про це орган оскарження та надати 
документальне підтвердження. Після усунення порушень та 
отримання органом оскарження документального підтвердження 
про це орган оскарження скасовує рішення про призупинення 
процедури закупівлі.   
За результатами розгляду скарги орган оскарження має право: 
         прийняти рішення про встановлення або відсутність 
порушення процедури закупівлі та про заходи , що повинні 
вживатися для їх усунення, зокрема зобов'язати Замовника 
повністю або частково скасувати свої рішення, надати необхідні 
документи, усунути будь-які дискримінаційні умови (у тому числі 
ті, що зазначені у технічній специфікації, яка є складовою 
частиною документації з конкурсних торгів) або, у разі 
неможливості виправити допущені порушення, відмінити 
процедуру закупівлі; 

у випадку, передбачених законами України, передавати 
рішення , документи та матеріали щодо здійснення закупівель до 
правоохоронних, контролюючих та інших органів. 
Для розгляду скарг орган оскарження має право на всіх стадіях 
державних закупівель запитувати і отримувати у Замовника, 
учасника, контролюючих органів, державного офіційного 
друкованого видання з питань державних закупівель, інших осіб 
відповідні інформацію, документи та матеріали щодо проведення 
процедури державних закупівель. Замовник, учасник, контролюючі 
органи, державне офіційне друковане видання з питань державних 
закупівель, інші особи протягом трьох робочих днів з дня 
отримання відповідного запиту повинні надіслати органу 
оскарження відповідну  інформацію, завірені належним чином 
копії документів та матеріали. У разі коли  в установлений строк не 
надано інформацію, документи та матеріали щодо проведення 
процедур державних закупівель, орган оскарження розглядає 
скаргу та приймає рішення на Ії підставі та в межах отриманої за 
скаргою інформації. 
У разі відкликання скарги орган оскарження може прийняти 
рішення про припинення розгляду скарги. 
Орган оскарження приймає протягом 30 робочих днів з дня 
отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються: 

- висновок органу оскарження про наявність або відсутність 
порушення процедури закупівлі; 

- висновок органу оскарження про задоволення скарги або 
відмову в її задоволенні повністю чи частково;  

- у разі коли скаргу не задоволене, - підстави та 
обґрунтування прийняття такого рішення; 

- у разі коли скаргу задоволене повністю або частково, - 
зобов'язання усунення Замовником порушення процедури 
закупівлі та/або відновлення процедури закупівлі з моменту 
попереднього законного рішення чи правомірної дії Замовника. 
Рішення органу оскарження оформлюється у письмовій формі. 
Засвідчені в установленому порядку копії  рішення за результатами 
розгляду скарги орган оскарження протягом трьох днів з дня його 
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прийняття надсилає суб'єкту оскарження, Замовнику, Державній 
казначейській  службі України та редакції державного офіційного 
друкованого видання з питань державних закупівель.  

4. Відхилення пропозицій 
конкурсних торгів 

  

  

  

  

Замовник відхиляє  пропозицію конкурсних торгів у разі, коли: 
- учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим у  
документації конкурсних торгів; 
-учасник, який подав пропозицію конкурсних торгів, не 
погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної 
помилки;  
- учасник не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, 
якщо така вимога передбачена документацією конкурсних торгів; 
- пропозиція конкурсних торгів  не відповідає умовам  
документації конкурсних торгів; 
- Замовник  має незаперечні докази того, що: 
- учасник пропонує, дає або погоджується дати будь-якій 
службовій особі Замовника, іншого державного органу винагороду 
в будь-якому вигляді (зокрема, пропозиція про найом на роботу, 
цінні речі, будь-які послуги тощо) для того, щоб вплинути на 
прийняття рішення щодо визначення переможця процедури 
закупівлі або на застосування Замовником певного виду процедури 
закупівлі; 
- фізичну особу, яка є учасником, було засуджено за злочин, 
вчинений під час здійснення процедури закупівлі, чи інший злочин, 
вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не 
погашено у встановленому порядку; 
- посадову особу учасника, яку призначено ним відповідальною за 
проведення  процедури закупівлі, було засуджено за злочин, 
пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, 
вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не 
погашено у встановленому порядку; 
- пропозиції конкурсних торгів  подано учасниками процедури 
закупівлі, які є пов'язаними  особами; 
- учасник був притягнутий згідно із законом до відповідальності за 
вчинення у сфері державних закупівель корупційного 
правопорушення;  
- учасник не надав документів, що підтверджують правомочність 
на укладення договору  про закупівлю; 
- учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом 
та відносно нього  відкрита ліквідаційна процедура; 
- учасники здійснили змову; 
- учасник не провадить господарську діяльність відповідно до 
положень його статуту; 
- учасник має заборгованість із сплати податків і зборів 
(обов'язкових платежів);  
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 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, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, 
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повідомляється про це із зазначенням аргументованих  підстав 
протягом трьох робочих днів з дати  прийняття  такого рішення. 
Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно 
до статті 10 цього Закону. 

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

1. Замовник  відміняє торги у разі:  
- відсутності подальшої потреби закупівлі  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 торгах  менше двох пропозицій конкурсних 
торгів, а у разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з 
кількома учасниками –менше трьох пропозицій; 
- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим 
Законом; 
- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.  
2. 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; 
- здіснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної 
сили; 
- скорочення видатків на здійснення закупівлі робіт. 
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не 
відбулися, надсилається Замовником Уповноваженому органу та 
усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття 
Замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно 
до статті 10 цього Закону. 

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю 

1. Терміни укладання договору  Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно 
до положень Цивільного кодексу України та Господарського 
кодексу України з урахуванням «Загальних умов укладення та 
виконання договорів підряду у капітальному будівництві», 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
01.08.2005 №668.  Замовник торгів і учасник торгів, визначений 
переможцем процедури закупівлі, розпочинають підготовку до 
укладання Договору на закупівлю після акцепту  пропозиції 
конкурсних торгів. 
З учасником, пропозиція конкурсних торгів якого було 
акцептовано, Замовник укладає договір про закупівлю не пізніше 
ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог 
документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції.  З 
метою забезпечення права на оскарження рішень Замовника 
договір про закупівлю не може бути укладеним раніше ніж через 
14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому 
виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт 
пропозиції конкурсних торгів.  
Договір про закупівлю є нікчемним у разі його укладення в 
період оскарження процедури закупівлі, а також у разі його 
укладення з порушенням строків, передбачених абзацам 2 
пункту 1 розділу 6 документації конкурсних торгів. 
Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися  від 
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змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури 
закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть 
змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань  
сторонами у повному обсязі, крім випадків: 
- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням    
фактичного обсягу видатків замовника; 
- покрашення якості предмета закупівлі за умови, що таке 
покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у 
договорі; 
- продовження строку дії договору та виконання зобов'язань 
щодо виконання робіт 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 зміни не призведуть 
до збільшення суми, визначеної у договорі; 
- зміни умов у зв'язку з тім, що дія договору про закупівлю може 
продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури 
закупівлі на початок наступного року, в обсязі, що не перевищує 
20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в 
попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в 
установленому порядку; 
- зміни встановленого згідно із законодавством органами 
державної статистики індекс інфляції, зміні курсу іноземної 
валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядок 
зміні ціни залежно від зміни такого курсу, зміні біржових 
котирувань, регульованих цін і нормативів, які застосовуються в 
договорі про закупівлю; 
- зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів 
пропорційно до змін таких ставок; 
- узгодженої зміни ціни в бік зменшення  (без зміни обсягу та 
якості робіт). 

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

1. Предмет договору  

1.1. В результаті проведення процедури відкритих торгів Замовник 
доручає, а Підрядник виконує власними і залученими силами всі 
будівельно-монтажні роботи по об’єкту «Інженерні мережі 
для функціонування критої спортивної споруди зі штучним 
льодовим покриттям по вул. Загородна балка, 1» (далі – об'єкт) 
та здає в обумовлені терміни об'єкт Замовнику. 
2. Порядок здійснення Замовником контролю  за якістю робіт і 
матеріальних ресурсів 
2.1.Підрядник забезпечує відповідність будівельних матеріалів, 
виробів і конструкцій, які поставляються ним, державним 
стандартам, технічним умовам, а також наявність самих 
сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що завіряють 
їх характеристики і якість. 
2.2. Підрядник здійснює періодичні перевірки й іспити якості 
робіт, матеріалів і конструкцій і письмово інформує про це 
Замовника за 3 робочих дня до їхнього проведення. Результати 
перевірок і іспитів оформляються Актом за підписами та 
печатками Сторін. При відсутності представника Замовника, у разі 
його належного повідомлення, Підрядник проводить їх самостійно. 
3. Договірна ціна 
3.1. Договірна ціна будівельно-монтажних  робіт на об'єкті складає 
___________________ грн. з додатковим нарахуванням ПДВ у сумі 
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__________________ грн. Разом до сплати ___________________ 
грн. (Додаток №1) 
На обсяги робіт, заплановані для виконання у 2012 році, договірна 
ціна складає ___________________ грн. з додатковим 
нарахуванням ПДВ у сумі __________________ грн. Разом до 
сплати ___________________ грн. (Додаток №2) 
3.2. Договірна ціна визначена на підставі проекту та обсягів робіт, 
визначених проектною  документацією, розрахована на підставі 
нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, 
необхідних для здійснення проектних рішень по об'єкту і поточних 
цін на них, розраховується відповідно до Правил визначення 
вартості будівництва – розділу 3.2. ДБН Д.1.1-1-2000 з 
доповненнями і змінами. 
3.3. Договірна ціна визначається на підставі приблизного 
кошторису (динамічної договірної ціни), встановлюється 
відкритою і може уточнюватися протягом всього терміну 
будівництва, при цьому маса прибули, врахована в договірній ціні 
на початок будівництва, не уточнюється, окрім випадків, 
приведених в пункті 3.3.3.2. ДБН Д.1.1-1-2000 з доповненнями і 
змінами.  
3.4. Уточнення приблизної договірної ціни  здійснюється за 
фактичними витратами Підрядника. У разі  появи обставин, які 
зумовлюють необхідність перевищення приблизної договірної ціни 
понад 15 відсотків, Підрядник протягом 10 днів з дня появи цих 
обставин повідомляє Замовника  і приступає до виконання робіт 
тільки після  отримання відповідного дозволу на продовження 
робіт. Якщо Підрядник не зробить цього, він буде зобов'язаний 
виконати роботи без відшкодування додаткових витрат. 
3.5. Замовник ухвалює рішення про уточнення договірної ціни і 
повідомляє про нього Підрядника протягом 10 днів з дня 
отримання відповідного повідомлення.  
3.6. Підрядник не може вимагати уточнення приблизної договірної 
ціни у зв'язку з підвищенням цін на ресурси, використовувані для 
виконання робіт, у випадку, якщо терміни виконання цих робіт 
порушені з вини Підрядника. У таких випадках ціни на ресурси 
визначаються відповідно до цін, що діяли на вказану  в Договорі 
дату закінчення робіт. Додаткові витрати на виконання робіт, 
пов'язані з підвищенням цін на ресурси  після вказаної дати, 
компенсуються Підрядником. 
4. Фінансування робіт  
4.1. Оплата робіт, які належить виконати Підряднику в 2012 році за 
цим Договором, здійснюється із спеціального рахунку №___ , якій 
відкритій в Головному управлінні Державної казначейської служби 
України в м. Севастополі для фінансування об'єкту «Інженерні 
мережі для функціонування критої спортивної споруди зі 
штучним льодовим покриттям по вул. Загородна балка, 1»  при 
фактичному надходженні коштів на вказаний вище рахунок з 
урахуванням вимог статті 48 розділу II Бюджетного кодексу 
України.   
4.2.Фінансування робіт в 2012р. у сумі 
_____________________________, згідно з договірною ціною, 
проводиться Замовником за рахунок коштів _________________. 
Фінансування виконаних робіт здійснюються згідно плану 
фінансування будівництва на поточний рік, узгодженому 
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Замовником та Підрядником, який є невід’ємною  частиною цього 
Договору та наводиться у Додатку №4. 
5. Проведення розрахунків за виконанні роботи 
5.1.  Замовник перераховує Підряднику аванс у розмірі не більш 
30% вартості обсягу будівельно-монтажних робіт на поточний рік. 
Перерахування авансу здійснюється в міру одержання Замовником 
коштів на фінансування будівництва. Аванс виділяється на  
закупівлю необхідних для виконання робіт матеріальних ресурсів і 
повинен бути використаний протягом 3-х місяців. Замовник має 
право контролювати використання сум авансу і вимагати його 
дострокового повернення у випадку не цільового використання. 
5.2. Замовник робить розрахунки за виконані будівельно-монтажні 
роботи на підставі акта приймання виконаних будівельних робіт по 
формі №КБ-2в і довідки про  вартість виконаних будівельних робіт 
та витрати  по формі КБ-3, підписаних уповноваженими 
представниками Сторін при наявності у Замовника відповідних 
бюджетних асигнувань. 
Акти приймання виконаних будівельних  робіт (форма КБ-2В) та 
довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати  
(форма КБ-3) готує Підрядник і передає протягом 1 робочого дня з 
моменту фактичного виконання робіт на підписання 
уповноваженому представнику Замовника. Уповноважений 
представник Замовника протягом трьох робочих днів перевіряє 
реальність актів і підписує їх у частині виконаних обсягів робіт або 
надає мотивовану відмову з переліком недоробок. 
5.3. Замовник має право затримати платежі за роботи, виконані з 
порушенням будівельних норм і правил, проектних рішень. 
Замовник має право затримати розрахунки за роботи, виконані з 
недоробками і дефектами, виявленими при прийманні робіт до 
їхнього повного усунення. 
5.4. При виявленні в актах виконаних робіт у момент їх приймання 
помилок і порушень чинного порядку визначення вартості 
будівництва, вартість виконаних робіт підлягає коригуванню. 
Замовник і Підрядник повинні відкоригувати вартість виконаних 
робіт і у випадку виявлення будь-яких помилок, недоглядів, що 
стосуються раніше підписаних документів. 
5.5. Рівень цін на матеріальні ресурси не повинний перевищувати 
зареєстрованих у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі 
України цін на ці ресурси.   
5.6. При здійсненні розрахунків за виконані роботи Замовник 
приймає розрахункові показники для обчислення загально 
виробничих і адміністративних видатків, наданих Підрядником на 
підставі обґрунтованої їх величини та структури, яка склалася в 
організації за попередній звітний період (рік), в розмірі, який не 
перевищує показників рекомендованих Міністерством 
регіонального розвитку та будівництва України (на час укладення 
цього Договору Міністерство регіонального розвитку та 
будівництва України перейменовано в Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України) для будівництва. 
5.7. Розмір кошторисного прибутку приймається  з врахуванням 
усереднених показників, рекомендованих Міністерством 
регіонального розвитку та будівництва України (на час укладення 
цього Договору Міністерство регіонального розвитку та 
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будівництва України перейменовано в Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України). Кошторисний прибуток визначається диференційовано 
виходячи з вигляду і призначення конкретного об'єкту,  що входить 
до складу будівництва. 
6. Строк виконання робіт 
6.1. Строк виконання робіт – згідно проекту організації 
будівництва з моменту перерахування Замовником авансу на 
рахунок Підрядника. Виконання робіт здійснюються згідно 
календарного графіку, узгодженому Замовником та Підрядником, 
який є невід’ємною  частиною цього Договору та наводиться у 
Додатку №3. 
6.2. При виникненні обставин, що не залежать від Підрядника і 
перешкоджають виконанню робіт на об'єкті у встановлені терміни, 
він може ставити перед Замовником питання про їхній перегляд. 
Рішення про перегляд термінів оформлюється додатковою угодою 
з обґрунтуванням обставин. 
6.3. Обставинами, що перешкоджають виконанню робіт на об'єкті у 
встановлені терміни, що не залежать від Підрядника і дають йому 
право на перегляд цих термінів, є обставини: 
- непереборної сили; 
- за які відповідає Замовник (відсутність коштів на фінансування, поява 
додаткових робіт і т.п.); 
- дій третіх осіб, що унеможливлюють належне виконання робіт, за 
винятком випадків, коли ці дії обумовлені обставинами, що 
залежать від Підрядника; 
- припинення робіт не з вини Підрядника. 
6.4. При виникненні обставин непереборної сили, інших 
непередбачених обставин, що перешкоджають виконанню робіт на 
об'єкті, Підрядник повинен прийняти всі необхідні заходи для 
їхнього усунення і, як тільки вони зникнуть, приступити до 
виконання своїх зобов'язань, повідомивши про це Замовника. 
6.5. Терміни виконання робіт на об'єкті переносяться на час дії 
обставин, що не залежать від діяльності Підрядника, з урахуванням 
часу на поновлення робіт. 
7.  Забезпечення робіт проектною документацією 

7.1.Замовник передає Підряднику комплектну проектну 
документацію, розроблену і затверджену у встановленому діючим 
законодавством  порядку. 
7.2.Один примірник проектної документації, переданої 
Підряднику, зберігається на будівельному майданчику і надається 
Замовнику на його прохання для користування. 
7.3.Підрядник по закінченні будівництва або у разі розірвання 
Договору повертає проектну документацію Замовнику. Передача 
проектної документації  третім особам забороняється. 
8. Зміни проектної документації і обсягів робіт у ході 
будівництва 

8.1.Замовник вправі вносити в ході будівництва об'єкта зміни і 
доповнення в проектну документацію, склад і обсяги робіт. 
Підрядник зобов'язаний враховувати ці зміни, якщо вони офіційно 
передані йому Замовником не менше чим за 20 календарних днів 
до виконання відповідних робіт, за винятком тих випадків, коли він 
професійно не в змозі виконати додаткові роботи. У цьому випадку 
Замовник доручає їх здійснення іншому виконавцю на підставі 
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окремої угоди. 
9. Забезпечення робіт матеріалами, устаткуванням та 
послугами 

9.1. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних 
для виконання робіт матеріалів здійснює Підрядник. До введення 
об'єкта в експлуатацію Підрядник несе ризики по втраті й 
ушкодженню матеріалів. 
9.2. Одночасно з актами КБ-2в, на матеріали, що закуповує 
Підрядник, він надає паспорти, сертифікати якості, що 
підтверджують відповідність матеріалів державним стандартам, 
проектній документації. Матеріали, що закуповує Підрядник  
повинні бути новими. 
10. Порядок  залучення до виконання робіт  субпідрядників  

10.1. Підрядник має право за узгодженням із Замовником залучати 
для виконання робіт субпідрядні організації і забезпечує 
координацію їхньої діяльності на будівельному майданчику. При 
цьому відповідальність перед Замовником за якість та строки 
виконання робіт, вибір субпідрядної організації несе Підрядник. 
10.2. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні 
відповідати кваліфікаційним вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на 
виконання робіт, передбачених договором субпідряду, досвід 
виконання аналогічних робіт і ресурси, достатні для їхнього 
виконання.  
10.3. Приймання і оплату робіт, виконаних субпідрядниками, 
здійснює Підрядник. На його прохання і на підставі підписаних нім 
документів оплату робіт на об'єкті, виконаних субпідрядниками, 
може здійснювати Замовник. 
11. Організація виконання робіт 

11.1. Підрядник виконує роботи на об'єкті відповідно до проектної 
документації, згідно з будівельними нормами і правилами, 
графіками виконання робіт. 
11.2. Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за 
відповідністю якості, обсягів виконаних робіт проекту, 
будівельним нормам і правилам, а матеріалів, конструкцій, виробів 
- державним стандартам і технічним умовам. При виявленні 
відхилень Замовник видає Підряднику розпорядження про їхнє 
усунення, а при серйозних порушеннях приймає рішення про 
припинення робіт. 
11.3. Підрядник повинен повідомити Замовника у письмовий формі 
протягом одного робочого дня про виникнення обставин 
уповільнення, або припинення виконання робіт на об'єкті з 
незалежних від нього причинах.  
11.4. Підрядник повинен забезпечити Замовникові можливість 
вільного доступу в робочий час на будівельний майданчик для 
здійснення контролю за виконанням робіт , на першу вимогу 
надати Замовникові для ознайомлення журнал ведення робіт , 
журнал авторського нагляду, іншу виконавчу документацію. 
11.5. Сторони протягом 7 календарних днів з дня підписання 
Договору передають одна іншій належно завірену копію наказу з 
переліком осіб, що здійснюють технагляд на об'єкті, мають право 
підписувати акти виконаних робіт та інші документи, а також осіб 
уповноважених представляти Замовника на будівельному 
майданчику, з визначенням обсягу їх повноважень. Надалі при 
заміні цих осіб, перегляді їх повноважень Сторони протягом 3 
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робочих днів інформують у письмовій формі  одна одну. 
12. Ведення виконавчої документації 

12.1. Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення 
виконавчої документації, що передбачено діючим законодавством 
України, визначає осіб, відповідальних за її ведення. 
13.  Залучення до виконання робіт робочій  сили 

13.1. Для виконання робіт Підрядник залучає працівників потрібної 
кваліфікації і у достатній кількості, створює для них необхідні 
умови роботи і відпочинку на будівельному майданчику.  
13.2. Підрядник забезпечує дотримання всіма працівниками 
трудового законодавства, створює для них на будівельному 
майданчику необхідні умови праці і відпочинку, проводить 
необхідний інструктаж з техніки безпеки. 
13.3. Підрядник самостійно забезпечує перевезення та  проживання 
на утримання трудових ресурсів. 
14. Прийом – передача завершених  робот 
14.1.На  виконання статті 39 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності»  і «Питань прийняття  в експлуатацію 
закінчених будівництвом об'єктів», затвердженого Постановою 
КМУ від 13.04.2011 №461 Підрядник надає достовірні відомості 
Замовникові для оформлення документів, які підтверджують 
готовність об'єкта  до експлуатації. Залежно від     категорії  
складності     об'єкта   таким документом  є   декларація    про  
готовність   об'єкту     до  експлуатації (для    об'єктів   1-111  
категорії     складності),    встановленого     зразка,  пред'явлена до 
реєстрації в інспекції державного архітектурно-будевільного  
контролю   і   акт готовності об'єкта до експлуатації, поданий 
Замовником   до інспекції державного архітектурно-будевільного  
контролю    на підставі  заяви «Про  прийняття   закінченого 
будівництвом об'єкту і видачі сертифікату» (для об'єктів  4-5 
категорій складності), затвердженої форми. Замовник і Підрядник 
повинні підписати акт готовності об'єкта, поряд з генеральним 
проектувальником,  субпідрядниками, страховиком.  
14.2.На підставі спільного рішення Замовника і Підрядника про 
готовність об'єкта до експлуатації, останній зобов'язаний протягом 
10 робочих днів оформити пакет виконавчої технічної документації  
узгоджений з   експлуатуючою  організацію,   і  передати 
Замовникові для подальшого надання до інспекції державного 
архітектурно-будівельного контролю в м. Севастополі протягом 5 
робочих днів. 
14.3.Підрядник зобов'язаний  брати  участь в процесі перевірки, яку 
здійснює інспекція державного архітектурно-будевільного  
контролю  в м. Севастополі з метою визначення відповідності 
побудованого об'єкта проектній  документації, умовам державних 
будівельних норм, стандартів,  на протязі 10 робочих днів з 
моменту подачі документів на реєстрацію. 
14.4 Замовник зобов'язаний отримати  рішення інспекції 
державного архітектурно-будевільного  контролю    про реєстрацію 
(відмову в реєстрації) декларації про готовність об'єкта до 
експлуатації, видачі (відмову про видачу) сертифіката на протязі 10 
робочих днів з дня надання відповідних документів. 
14.5.Замовник  відповідно до закону несе відповідальність за 
повноту і достовірність даних,  вказаних у поданій ним декларації  
або акті про готовність об'єкта до експлуатації і за експлуатацію 



 23

об'єкта без зареєстрованої декларації або сертифіката. 
14.6.Замовник зобов'язаний протягом 7 календарних днів з дня 
введення в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта в 
письмовому вигляді поінформувати про це місцевий орган 
виконавчої влади або орган місцевого самоврядування  за 
місцезнаходженням об'єкта будівництва.  
14.7. Виявлені в процесі здачі  об'єкту в експлуатацію  недоліки, які 
виникли з вини Підрядника, Підрядник усуває за свій рахунок і у 
визначені Замовником терміни.   
14.8. Черговість введення об'єкта, обов'язки Сторін визначаються 
ДБН і Договором. Перелік документів, що оформляються при 
введенні об'єкта в експлуатацію, повинні відповідати вимогам, 
передбаченим будівельними нормами і правилами.  
 15. Гарантійні терміни якості завершених робіт і порядок 
усунення  виявлених  недоліків 

15.1. Підрядник зобов'язаний за свій рахунок та своїми силами 
усувати недоліки (дефекти), несправності, виявлені протягом 
гарантійного строку. 
15.2. Перелік недоліків визначається актом про дефекти, складеним 
Сторонами. 
15.3.  У акті про дефекти фіксуються дата виявлення недоліків і 
строки їх усунення. 
15.4.  У разі усунення недоліків (дефектів) у роботах Підрядника в 
період гарантійного строку, які зупиняють роботу Замовника на 
період їх усунення, гарантійний строк обчислюється заново з дня 
усунення недоліків. 
15.5. Підрядник гарантує можливість безупинної і нормальної 
експлуатації об'єкта протягом 10 років з моменту отримання 
свідоцтва про відповідність збудованого об'єкта проектній 
документації. На недоробки, виявлені в цей період, складається 
дефектний акт за підписом обох Сторін. У акті приводиться 
перелік недоробок і терміни їх усунення. Якщо Підрядник 
відмовився від підпису акта, він оформляється з залученням 
фахівців архітектурно-будівельного контролю. Підрядник 
відповідає за недоробки, що виникли з вини Підрядника та у 
результаті його діяльності.  
16. Права та обов'язки сторін  
16.1. Замовник зобов'язаний: 

16.1.1. Сплатити вартість виконаних Підрядчиком робіт за данною 
угодою в порядку і об'ємах, передбачених розділом 4 у Договори. 
16.1.2. Приймати виконані роботи (окремі етапи робіт) згідно акту 
приймання  виконаних будівельних робіт  за формою № КБ-2В і 
довідки  про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ № 
3. 
16.1.3. Підписувати  акти на приховані роботи  після пред'явлення 
їх Підрядником.   
16.1.4. У разі виявлення допущених в роботі відступів від умов 
Договору або інших недоліків негайно заявити про них  
Підрядникові письмово не пізніше за один  робочий день після дати 
їх виявлення.                                                                                               
16.1.5. Протягом 2 робочих днів з дня підписання Договору наказом 
призначити відповідальну особу за здійснення технічного нагляду 
на об'єкті, що має право підписувати акти виконаних робіт і інші 
документи, пов'язані з прийманням виконаних робіт. 



 24

16.1.6.Виконувати інші обов'язки, передбачені чиним 
законодавством України. 

16.2. Замовник має право: 
16.2.1. Достроково розірвати цей Договір в разі невиконання 
Підрядником зобов'язань за даним Договором, повідомивши про  
це письмово не менше ніж за 10 календарних днів до введення в 
дію такого рішення. 
16.2.2. Контролювати виконання робіт на об'єкті та додержання 
строків їх виконання, встановлені цим Договором, не втручаючись 
в господарську діяльність Підрядника. 
16.2.3. Повернути документи для оплати Підрядникові, без 
здійснення оплати у разі  неналежного їх оформлення.  
16.2.4. Затримати оплату робіт, виконаних Підрядником  з 
порушенням будівельних норм і правил, або проектного завдання, 
до моменту усунення Підрядником виявлених порушень за власний 
рахунок.  
16.3. Підрядник зобов'язаний: 
16.3.1. Розпочати  будівництво не пізніше 10-ти календарних днів 
 після отримання авансу і проектно-кошторисної документації. 
16.3.2. Виконати своїми силами і засобами,  якісно в установлений  
термін передбачені цим Договором роботи  відповідно до 
 затвердженої проектно-кошторисної  документації і здати об'єкт в 
 експлуатацію . 
16.3.3. Надавати Замовникові документи, які підтверджують якість  
використовуваних матеріалів і  устаткування.  
16.3.4. Підрядник гарантує відповідність якості використовуваних  
ним матеріалів і  устаткування  для виконання робіт на об'єкті, 
вимогам до якості матеріалів і  устаткування, затвердженим 
проектною документацією. 
16.3.5.  При виконанні робіт на об'єкті дотримуватися на  
будівельному майданчику всіх необхідних заходів  з 
протипожежної безпеки, техніки безпеки, з охороні праці і охорони 
навколишнього середовища протягом всього періоду виконання 
роботи до здачі об'єкту в експлуатацію,  відповідно до норм і 
правил, які діють в Україні. 
16.3.6.  Виконати роботи за даним  Договором   з дотриманням 
будівельних норм і правил, які діють в Україні.  
16.3.7. Оформити відповідно до діючих нормативних документів 
України  виконавчу документацію, акти прихованих   робіт, 
протоколи випробувань та інші документи,  оформлення 
яких відноситися до компетенції Підрядника, необхідні для здачі 
об'єкту в експлуатацію. 
16.3.8.Щомісячно    надавати       Замовникові   акти    приймання 
виконаних будівельних  робіт за формою КВ-2В при здійсненні 
фінансування. 
16.3.9. За 10 робочих днів до здачі об'єкту в експлуатацію передати 
Замовникові всю виконавчу документацію, необхідну технічну 
документацію, паспорти і сертифікати на використовувані 
матеріали і устаткування. 
16.3.10. Забезпечити виконання робіт в терміни,  встановлені  цим 
 Договором. 
16.3.11. Забезпечувати повне, якісне і своєчасне веден  виконавчої  
  документації, яка передбачена чиним  законодавством України. 
16.3.12.  Виконувати інші обов'язки, передбачені чинним 
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законодавством     України. 
16.4.Підрядник має право: 
16.4.1. Самостійно організувати роботу з виконання умов цього 
 Договору, визначати безпосередніх  виконавців і розподіляти між 
 ними обов'язки.  
16.4.2. Припинити виконання робіт після необґрунтованої відмови 
Замовником підписати акти  на приховані роботи після 
пред'явлення їх Підрядником.  
16.4.3. Отримувати оплату вартості виконаних  робіт за даним 
Договором  в порядку і в обсягах, передбачених розділом 4 
Договору.  
16.4.4. На дострокове виконання робіт за цим Договором за 
письмовим погодженням  із Замовником. 
16.4.5. У разі невиконання зобов'язань Замовником, Підрядник має 
 право достроково  розірвати цей Договір, повідомивши про це 
 Замовника письмово не менше чим за 20 календарних днів до 
  введення в дію такого рішення, у порядку передбаченому п.18.7. 
Договору. 
17. Відповідальність сторін за порушення зобов'язань за 
Договором і порядок врегулювання  суперечок 
 

17.1. Підрядник несе матеріальну відповідальність за неналежне 
використання, втрату, або пошкодження з його провини переданих 
йому Замовником матеріальних ресурсів.  
17.2. Підрядник не несе відповідальності за наслідки, обумовлені 
обставинами непереборної сили. При їхньому виникненні 
Підрядник повинний зробити все можливе для усунення 
негативних наслідків і поновлення виконання робіт на об'єкті. 
17.3. За порушення строку виконання робіт, вказаних в п.1.1. 
Договору,  з вини Підрядника, останній сплачує Замовнику пеню у 
розмірі 0,1 % від вартості робіт за Договором за кожний день 
прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково сплачує 
штраф у розмірі 7 % від зазначеної вартості. 
17.4. За неякісне виконання Підрядником робіт, передбачених цим 
Договором, Підрядник зобов'язаний виправити їх за свій рахунок 
або  відшкодувати Замовнику вартість витрат на виправлення 
неякісно виконаних робіт у повному обсязі та сплачує штраф у 
розмірі 20%  від вартості  неякісно виконаних  робіт. 
17.5. Виплата пені і штрафів не звільняє Сторони від виконання 
зобов’язань за Договором. 
17.6. Сторони звільняються від матеріальної відповідальності за 
порушення зобов'язань, якщо вони обумовлені діями третьої 
сторони або обставинами непереборної сили. Сторона, що не може 
виконати своїх зобов'язань з цих причин, повинна інформувати 
іншу Сторону не пізніше семиденного строку після їх виникнення. 
Несвоєчасність інформації позбавляє Сторону права посилатися на 
ці обставини згодом.  
17.7. У зв’язку з тим, що будівництво об’єкта здійснюється за 
рахунок бюджетних коштів, відповідальність Сторін за порушення 
зобов’язань за цим Договором  і порядок врегулювання спорів 
визначаються з дотриманням вимог актів законодавства, що 
регулюють ці питання.  
17.8.  Підрядник повністю відповідає за своєчасну сплату  всіх 
податків, зборів, ліцензійних платежів і т.п., що мають 
сплачуватись до завершення передбачених Договором робіт. 
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17.9.  Якщо Підрядник у визначений п. 4.3. Договору строк  не 
повертає аванс, виділений Замовником на закупівлю необхідних 
для виконання робіт матеріальних ресурсів, шляхом зменшення 
суми рахунку за виконані роботи під час здійснення розрахунків 
між Сторонами, Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі 
подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який 
нараховується пеня, від суми неповерненого авансу за кожну добу 
затримки.  
17.10. У випадку порушення Підрядником строку надання  звіту 
про використання отриманого за Договором авансу, Підрядник 
сплачує Замовнику штраф у розмірі 0,01% від суми отриманого 
авансу, за кожну добу затримки.  
18. Обставини непереборної сили 
18.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або 
повне невиконання  зобов'язань за цим Договором, якщо це 
невиконання є наслідком обставин непереборної сили, які виникли 
після укладення Договору і викликані подіями надзвичайного 
характеру, які  Сторона не могла ні передбачати, ні запобігти їх 
розумними заходами (форс-мажор). 
18.2. При настанні і (або) припиненні вказаних в п. 17.1. цього 
 Договору обставин Сторона, яка дізналася  або повинна була 
 дізнатися про цей факт, зобов'язана повідомити про це  письмово  
 іншу Сторону протягом 20  діб  з моменту настання  форс-мажору. 
18.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили і терміну їх 
 дії є відповідні документи, які видаються органами, 
уповноваженими видати такі документи. 
18.4. Настання форс-мажорних обставин збільшує термін 
 виконання Договору на період їх дії. 
18.5. У випадку якщо термін дії обставин непереборної сили 
 продовжується більше 90 днів,  кожна із Сторін в установленному 
 порядку має право розірвати цей Договір. У разі отримання  
 попередньої оплати Підрядник зобов'язаний повернути 
 Замовникові  кошти протягом  трьох днів з дня розірвання цього 
 Договору. 
19. Внесення змін у Договір та його  розірвання 

19.1. Сторони на свій розсуд і з обопільної згоди має право  
змінити і розірвати Договір. Зміна  умов Договору і його 
розірвання проводяться у письмовій формі у вигляді  Додаткової 
Угоди або Угоди, що підписується Сторонами або їх 
уповноваженими представниками.  
19.2. Підрядник може розірвати Договір, якщо протягом більш ніж 
трьох місяців не здійснювалася оплата виконаних робіт. 
19.3.На вимогу  Замовника Договір може бути  достроково 
розірваний в однобічному  порядку при істотних порушеннях 
Підрядником своїх зобов'язань, які  створюють передумови для 
невчасного завершення будівництва об'єкту (відставання від 
строків і графіків будівництва, багаторазові, - більше двох разів,  
грубіпорушення будівельних норм і правил, відхилення від 
(проектних рішень), Замовник має право заборонити Підрядникові 
подальше виконання робіт і розірвати Договір,  у встановлені 
терміни  прийняти від нього будівельний майданчик, включаючи 
 матеріальні цінності, необхідні для виконання робіт, і доручити  
завершення  будівельно-монтажних робіт іншому виконавцеві. 
19.4. Сторона, яка вирішила  припинити  роботи і  розірвати  
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 Договір, сповіщає про це письмово  іншу  Сторону не менше чим 
 за 10 календарних днів до ухвалення даного  рішення, і якщо 
 протягом цього терміну обставини, які зумовили дане рішення, 
 істотно не змінилися, Сторона, яка проявила ініціативу, має право 
 розірвати Договір.  
19.5. Окрім вказаних випадків Замовник має право розірвати  
 Договір, письмово повідомивши  Підрядника, якщо: 
- вирішил  припинити будівництво, у тому числі шляхом 
консервації  або      ліквідації незавершеного будівництва; 
- прийнята судом ухвала про визнання Підрядника банкрутом. 
19.6. Договір вважається  розірваним з дня отримання Підрядником 
 повідомлення про таке рішення, у відповідності  з умовами 
п.18.4.Договору.  
19.7. В разі розірвання Договору з обставин, вказаних в п. 18.3., 
 18.5., 15.4.5. Договору, Підрядник протягом 15 днів після 
ухвалення відповідного рішення повинен передати по акту 
прийому –передачі  Замовникові будівельний майданчик, виконані 
роботи, що належать  Замовникові матеріали, устаткування. 
Замовник повинен сплатити  Підрядникові протягом 10 днів після 
Підписання вказаного акту прийому-передачі вартість прийнятих 
робіт, матеріалів, устаткування та інших матеріальних ресурсів, 
прийнятих Замовником, але не сплачених на момент їх ухвалення. 
Підрядник протягом   10 днів повинен  відшкодувати Замовникові 
 його витрати   і збитки, що виникли в результаті розірвання 
 Договору, сплатити пред'явлені штрафні санкції за порушення 
 договірних зобов'язань.  
19.8. Всі повідомлення, претензії, що направляються  одній із 
 Сторін у зв'язку з цим  Договором мають бути здійснені у 
 письмовій формі  і  вважатимуться переданими належним чином, 
 якщо вони:- отриманні нарочним  з підписом повноважного  
представником Сторони; 
- доставлені кур'єром;  
- послані рекомендованим  листом з повідомленням  про вручення. 
У випадках,  що не терплять зволікання, Сторони мають право 
 направляти один одному   необхідні повідомлення і претензії по 
 електронній пошті і/або  за допомогою  зв'язку факсиміле. 
20. Строк дії договору 
20.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 
повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов'язань. 
20.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках 
по одному для кожної Сторони, що мають однакову юридичну 
силу. 
21. Інші умови 
21.1. Сторони  підтверджують  і гарантують  те, що  вони є  
належно  заснованими  і  діючими  юридичними  особами.  

 21.2. Сторони  підтверджують  і гарантують те,  що  Договір  
підписаний  уповноваженими представниками Сторін  і укладення  
цього  Договору  і  виконання  його  умов  не протирічить 
положенням  засновницьких і внутрішніх документів  Сторін,    не  
порушує  прав третіх осіб.   

 21.3. Про всі зміни в платіжних і поштових  реквізитах,  зміні  
юридичної  адреси Сторони зобов'язані    негайно сповіщати один 
одного.  Дії, здійснені по старих адресах і рахунках до 
надходження повідомлень про їх зміни, зараховуються у виконання 
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зобов'язань    належним чином .  
 21.4. Всі  переговори  і листування,  передуючі    підписанню  цього  
Договору,  вважаються  недійсними  у разі  їх розбіжності з  
Договором.  

 21.5. Якщо один з пунктів   цього  Договору стає  недійсним, це не  
може  служити підставою для припинення  дії  решти  пунктів  
Договору.  В цьому випадку  Сторони     цього Договору  
зобов'язані  оперативно домовитися   про  внесення  до тексту  
Договору  нових положень замість  недійсних.  
21.6. Підрядник є платником податку на  загальних умовах. 
21.7. Договір містить          пронумерованих сторінок, завізованих 
Сторонами. 
22. Додатки до договору 
 Невід'ємною частиною цього Договору є:  
Додаток 1:  договірна ціна будівництва об'єкту «Інженерні 
мережі для функціонування критої спортивної споруди зі 
штучним льодовим покриттям по вул. Загородна балка, 1», що 
здійснюється   в повному обсягу. 
 Додаток 2: договірна ціна на будівництво об'єкту «Інженерні 
мережі для функціонування критої спортивної споруди зі 
штучним льодовим покриттям по вул.. Загородна балка, 1», що 
здійснюється у 2012 році. 
Додаток 3: календарний графік будівництва на 2012 рік. 
Додаток  4: план фінансування будівництва на 2012 рік. 
23. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін: 

3. Дії замовника при відмові 
переможця торгів підписати 
договір про закупівлю  

У разі письмової відмови переможця торгів, пропозиція якого 
було акцептовано, від підписання договору про закупівлю 
відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не 
укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, 
визначений цим Законом, Замовник визначає найбільш 
економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк 
дії яких ще не минув, крім випадків, коли всі пропозиції 
конкурсних торгів були відхилені. 

4. Забезпечення виконання 
договору про закупівлю 

Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається. 



Додаток 1 
Пропозиція конкурсних торгів 
 

Замовник: 
Управління капітального будівництва СМДА. 
вул. Леніна, 2, кімната 706, 
м. Севастополь, України 99011 

 
Заповнюється Замовником під час отримання  
пропозиції конкурсних торгів 

 
Найменування:_________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

(повна назва підприємства, організації, установи) 
 
Юридична адреса: 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Поштова адреса:________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
Факс ______________________ 
Телефон ___________________ 
Код ЄДРПОУ_______________ 

 
Предмет закупівлі: «_______________________________________________________________________» 

Дата та час розкриття ____._____. 20 __ р.  об ______ год. ______ хв. 
 

«Не відкривати до початку торгів»

№ згідно з реєстром__________ 
Дата  ______________________ 
Час  _______________________ 



Додаток 2 
ДОКУМЕНТИ, ЯКІ УЧАСНИК ТОРГІВ ПОВИНЕН НАДАТИ 
У СКЛАДІ СВОЄЇ  ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ 

 
1. Документи про підтвердження  відповідності учасника установленим 
кваліфікаційним критеріям: 
- копії посвідчень фахівців на право виконання будівельно-монтажних робіт у сейсмічних   
   районах; 
- інформацію про освіту та досвід працівників відповідної кваліфікації; 
-  копію балансу підприємства за 9-ть місяців  2012 року (Форма №1 або  Форма №1-м); 
- копію звіту про фінансові результати за  9-ть місяців 2012 року  (Форма   №2); 
- довідка (оригінал) с обслуговуючого банку про відсутність заборгованості за кредитами; 
- перелік аналогічних робіт, які виконувалися учасниками, підтверджений копіями      
договорів підряду.   
- перелік обладнання та довідка про наявність матеріально-технічної бази. 
2.  Інші документи: 
1.Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про учасника: 

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);  
б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів);  
в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма. 

2. Витяг (оригінал)  з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб 
підприємців. 
3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних  осіб). 
4. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних  осіб). 
5. Копія Статуту ( у разі наявності). 
6. Копія документів про призначення керівника. 
7. Копія паспорту керівника. 
8. Довідка (оригінал) з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим 
платежам до бюджету дійсної на дату розкриття  пропозиції конкурсних торгів. 
9. Довідка  (оригінал)  з податкової інспекції про всіх відкритих банківських рахунків 
підприємства, яка дійсна на час розкриття пропозицій конкурсних торгів. 
10. Довідка (оригінал) встановленого зразка відповідно до чинного законодавства України 
стосовно відсутності порушення щодо учасника провадження у справі про банкрутство, 
відсутності визнання банкрутом  або відсутності перебування у процедурі банкрутства, яка 
видається відповідним структурним підрозділом Головного управління юстиції та яка 
отримана учасником на момент підготовки учасника пропозиції конкурсних торгів.  
11. Копію ліцензії з додатком до ліцензії, на виконання відповідної діяльності до положень 
статуту. У випадку, коли у підрядника виникає необхідність залучення субпідрядників, він 
повинен надати  у тому числі копію ліцензії на виконання функцій генерального 
підрядника будівництва. Ліцензія повинна бути чинною на території Севастопольського 
регіону з зазначенням дозволу на будівництво в сейсмонебезпечній зоні. 
12. Копію дозволу  на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки. 
13.  Довідка про призначення  відповідального за підготовку пропозиції конкурсних торгів.  
14. Довідка (оригінал) встановленого зразка на відповідального працівника за підготовку 
пропозиції конкурсних торгів, про те, що він не судимий і не притягувався за корупційного 
правопорушення,  яка видається відповідним структурним підрозділом Міністерства 
внутрішніх справ України, отриману учасником на момент підготовки учасника пропозиції 
конкурсних торгів (Форма ІП-1). 
15. Інформація про субпідрядників  для виконання окремих видів робіт. У випадку 
залучення субпідрядників на виконання окремих видів робіт, необхідно надати копії 
ліцензії з додатком до ліцензії на виконання відповідної діяльності до положень статуту. 
16. Виписку з протоколу засновників, наказу про призначення, довіреність, доручення або 
інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання 
документів: протоколу розкриття, договору на виконання робіт( у разі наявності). 
17.  Проект договору. 
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                                                                                                              Додаток 3 

 
 

Форма конкурсних торгів „Пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче. 
Учасник не повинен відступати від даної форми. 

 
 
 

ФОРМА  «ПРОПОЗИЦІЇ» КОНКУРСНИХ ТОРГІВ 
(форма, яка подається учасником на фірмовому бланку) 

 
 

Ми, (назва учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю    
будівельно-монтажних робіт по об’єкту «Інженерні мережі для функціонування критої 
спортивної споруди зі штучним льодовим покриттям по вул. Загородна балка, 1»  
згідно з розділом 3 п.7 документації конкурсних торгів. 

Вивчивши документацію конкурсних торгів, на виконання зазначеного вище, ми, 
уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати 
вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у пропозиції на загальну суму 
_____________ грн. з додатковим нарахуванням ПДВ у сумі ___________ грн. Разом до 
сплати ______________ грн. 

1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних 
торгів разом з нашою пропозицією (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. 

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї  пропозиції конкурсних торгів протягом 
120 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. 
Наша  пропозиція конкурсних торгів буде обов'язковою для нас і може бути акцептована 
Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну. 

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі  пропозиції 
конкурсних торгів  згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви 
не обмежені у прийнятті будь-якої іншої  пропозиції конкурсних торгів з більш вигідними 
для Вас умовами. 

4. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми зобов'язуємося 
підписати Договір із Замовником не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції і не 
раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з 
питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.   

5. Строк виконання робіт____________________ календарних днів. 
 
 
 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою. 
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Додаток 4 
 
 

Інформація про субпідрядників 
(надається в разі залучення субпідрядників для виконання окремих видів робіт) 

 
 

Форма пропозиції про залучення субпідрядників 
 
Назва субпідрядника, його 
реквізити 

Види робіт, які 
передбачається доручити 
субпідряднику 

Орієнтована вартість робіт 
субпідрядника у відcoткax 
(%) до ціни пропозиції 
конкурсних торгів 

   
 
 
 
 

П.I.Б. уповноваженої особи учасника 


