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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, замовник 

оголошує торги (конкурсні торги) на вибір підрядника, виконуючого 

проектно-вишукувальні роботи по об'єкту «Реконструкція Державного 

Підприємства «Олімпійський навчально-спортивний центр «Конча-

Заспа» з будівництвом нових споруд, м. Київ, Столичне шосе,19» (стадія 

«Ескізний проект»)  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 підтвердила намір взяти 

участь у процедурі закупівлі та подала  пропозицію конкурсних торгів.  Філія 

(представництво) юридичної особи може бути учасником процедури 

закупівлі лише у разі, коли юридична особа надає їй відповідні 

повноваження.  

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. Терміни, які 

використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в 

значеннях, визначених Законом. 

2. Інформація про 

замовника торгів: 
 

- повне 

найменування: 
Державне підприємство «Олімпійський навчально-спортивний центр 

«КОНЧА-ЗАСПА» 
- місцезнаходження: Україна, 03131, м. Київ, Столичне шосе, буд. 19 
- посадова особа 

замовника, 

 уповноважена 

здійснювати зв’язок з 

учасниками: 

Сушков Михайло Сергійович, заступник генерального директора з 

капітального будівництва, член комітету з конкурсних торгів 

Державного підприємства «Олімпійський навчально-спортивний центр 

«КОНЧА-ЗАСПА», Україна, 03131, м. Київ, Столичне шосе, буд. 19 тел. 

(044)259-20-31, телефакс – (044)259-20-91, olimpikcentr@gmail.com 

3. Інформація про 

предмет 

 закупівлі: 

 

- найменування 

предмета закупівлі: 
«Реконструкція Державного Підприємства «Олімпійський навчально-

спортивний центр «Конча-Заспа» з будівництвом нових споруд, м. Київ, 

Столичне шосе, 19» (стадія «Ескізний проект»)  

 
- вид предмета 

закупівлі: 
Проектні роботи 

- місце, кількість, 

обсяг поставки 

товарів (надання 

послуг, виконання 

робіт): 

Україна, 03131, м. Київ, Столичне шосе, буд. 19 

Стадія «Ескізний проект» 

- строк поставки 

товарів (надання 

послуг, виконання 

робіт) 

Травень – червень 2013р. 

4. Процедура 

закупівлі: 
Відкриті торги 

5. Недискримінація 

учасників: 
Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на 

рівних умовах 

6. Інформація про Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України - 

mailto:olimpikcentr@gmail.com
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валюту (валюти), у 

якій (яких) повинна 

бути розрахована і 

зазначена ціна 

пропозиції 

конкурсних торгів: 

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, які мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, 

складаються українською /російською мовою. У разі, якщо до складу 

пропозиції конкурсних торгів Учасника входитимуть документи, які за своїм 

походженням були складені іншою, ніж українська чи російська мови, вони 

обов’язково мають супроводжуватися автентичним перекладом на 

українську або російську мови 

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 . 

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами письмових 

запитів учасників, які отримали документацію конкурсних торгів, продовжити 

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 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 

 Замовник має право провести збори з метою надання роз’яснення будь-яких 

письмових запитів щодо документації конкурсних торгів. 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 . 

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 

Закону   

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

1. Оформлення 

пропозиції 

конкурсних торгів  
 

Пропозиція конкурсних торгів подається у двох екземплярах (копія та 

оригінал) у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи 

учасника, прошита та пронумерована із зазначенням кількості аркушів та 

скріплена печаткою у запечатаному конверті. 

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію 

конкурсних торгів. 

Оригінал та копія пропозиції конкурсних торгів вкладаються у окремі 

конверти, та підписуються відповідно: "Пропозиція конкурсних торгів. 

Оригінал" і "Пропозиція конкурсних торгів. Копія". 

Обидва конверти (оригінал та копія) запечатуються в один конверт який у 

місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури 

закупівлі. 

У разі ведення учасником діяльності без використання печатки, документи 
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засвідчуються власним підписом з обов’язковим наданням зразка підпису, 

посвідченого нотаріально. 

У разі виникнення будь-яких розбіжностей між оригіналом та копією 

пропозиції конкурсних торгів оригінал є визначальним. 

Підпис складається із найменування посади особи, що підписує документ, 

особистого підпису, ініціалів та прізвища  особи. Усі сторінки пропозиції 

конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані 

та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури 

закупівлі, а також відбитки печатки, крім оригіналів документів або 

документів, що нотаріально засвідчені. 

Повноваження щодо підпису документів учасника процедури закупівлі 

підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про 

призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що 

підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання 

документів: пропозиції конкурсних торгів, 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 сторінки 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 та підписаних 

відповідним чином, несе учасник. 

Відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів «Згідно з 

оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її 

ініціали (ініціал імені) та прізвища, дати засвідчення копії і проставляють 

нижче реквізиту «підпис». Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював 

останні кілька літер назви посади особи, яка підписала документ. 

Документи видані підприємствами, установами, організаціями повинні бути 

дійсними на момент розкриття пропозиції конкурсних торгів. 

Філія (представництво) юридичної особи може бути учасником процедури 

закупівлі лише у разі, коли юридична особа надає їй відповідні 

повноваження. 

На запит учасника Замовник протягом одного робочого дня з дня находження 

запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із 

зазначенням дати та часу. 

Пропозиція конкурсних торгів подається у одному конверті, який у місцях 

склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури (крім 

учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним 

законодавством). На конверті відповідно до 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, яка подається учасником, повинна включати: 

1) Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або 

представника - учасника процедури закупівлі щодо підпису документів 
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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) Документ, що підтверджує надання учасником забезпечення 

пропозиції конкурсних торгів відповідно до розділу 3 п.3; 

6) Документи з інформацією про субпідрядників згідно з переліком, а 

також  відомість про кожного субпідрядника, який залучатиметься до 

виконання робіт (Додаток 6). 

Відповідність за недостовірну інформацію, надану у складі пропозиції 

конкурсних торгів, несе Учасник. Учасники подають свої пропозиції  

конкурсних торгів стосовно предмету закупівлі в цілому. 

Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів. 

Кожна одержана пропозиція конкурсних торгів вноситься замовником до 

відповідного реєстру. 

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 та 

коригування її ціни, крім випадків виправлення арифметичних помилок. 

Пропозиція конкурсних торгів не повинна містити: 

 умов, що суперечать чинному законодавству України; 

 будь-якої недостовірної інформації, підроблених документів чи 

підроблених копій документів; 

 будь-яких невизначеностей: 

 у формулюваннях ціни пропозиції конкурсних торгів, 

 щодо показників, висунутих в якості критеріїв оцінки пропозицій 

конкурсних торгів, 

  щодо термінів, включаючи строки виконання закупівлі, дійсності 

пропозиції конкурсних торгів, 

 щодо дій забезпечення пропозиції конкурсних торгів тощо; 

листів чи інших документів, які містили б запити чи вимоги щодо надання 

Замовником будь-яких документів, пояснень тощо. У випадку надання у 

складі пропозиції конкурсних торгів зазначених листів чи документів 

Замовник залишає за собою право ігнорувати відповідні запити чи вимоги як 

такі, що не відповідають встановленому порядку впровадження діловодства 

3. Забезпечення 

пропозиції 

конкурсних торгів 

Пропозиція конкурсних торгів обов’язково повинна супроводжуватись 
документом, що підтверджує надання Учасником  забезпечення пропозиції 
конкурсних торгів. Забезпеченням торгів є Застава у вигляді внесення 
грошових коштів у розмірі    100 тис. грн. (сто  тис. грн.) на рахунок 
Замовника: 

Державне підприємство «Олімпійський навчально-спортивний центр 

«КОНЧА-ЗАСПА», 03131, м. Київ, вул. Столичне шосе, 19,  Код ЄДРПОУ 

38217021, п/р 2600517143 в АТ “Райффайзен Банк Аваль”, м. Києва, код 

банку 300335  

Кошти необхідно перерахувати до дати розкриття пропозицій конкурсних 

торгів. Забезпечення вважається внесеним у разі фактичного внесення 

(зарахування) коштів на рахунок Замовника до дати розкриття пропозицій 

конкурсних торгів. У складі пропозиції конкурсних торгів додається 

платіжного доручення з відміткою банку про перерахування коштів. 
Всі витрати, пов’язані з підтвердженням надання забезпечення пропозиції 
конкурсних торгів, відшкодовуються Учасником. Строк дії забезпечення 
пропозиції конкурсних торгів повинен бути не меншим строку дії пропозиції 
конкурсних торгів.  
Пропозиції конкурсних торгів, які не супроводжуються забезпеченням 
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пропозиції конкурсних торгів, є такими, що не відповідають вимогам  

документації конкурсних торгів та будуть відхилені. 

Строк дії забезпечення  пропозиції конкурсних торгів не менш ніж 90 днів з 

дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.  

4. Умови 

повернення чи 

неповернення 

забезпечення 

пропозиції 

конкурсних торгів  

Забезпечення конкурсних торгів повертається Учасникам протягом трьох 

банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення 

пропозиції конкурсних торгів, а саме: 

- закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, 

зазначеного у розділі 3 п. 3 документації конкурсних торгів; 

- укладання договору про закупівлю з Учасником, що став переможцем 

конкурсних торгів; 

- відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її 

подання; 

- закінчення процедур закупівлі без укладення договору про  закупівлю з 

жодним із Учасників, які подали пропозиції конкурсних торгів. 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається Замовником у 

разі: 

- відкликання пропозиції конкурсних торгів Учасником після закінчення 

строку її подання; 

- не підписання Учасником, що став переможцем процедури торгів, 

договору про закупівлю; 

Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі, 

якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до 

відповідного бюджету.  

5. Строк, 

протягом якого 

пропозиції 

конкурсних торгів 

є дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів залишаються дійсними з дати розкриття 

пропозицій конкурсних торгів становить не менш ніж 90 днів. Пропозиція 

конкурсних торгів, що є дійсною 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  розділі 3 п.5. 

6. Кваліфікаційні 

критерії до 

учасників 

При визначені кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних 

торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у 

статті 16 Закону.   

Замовником визначені кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до 

статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про 

спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим 

критеріям та вимогам згідно із законодавством у Додаток 2. 

Для належної оцінки у складі пропозиції конкурсних торгів  учасник повинен 

надати інформацію про підтвердження відповідності учасника встановленим 

кваліфікаційним критеріям та вимогам законодавства із доданням необхідних 

документів 

7. Інформація про 

необхідні технічні, 

якісні та кількісні 

характеристики 

предмета 

закупівлі 

1. Початок виконання робіт – травень 2013р. 

2. Місце виконання робіт Україна, 03131, м. Київ, Столичне шосе, буд. 19 

3. Учасник зазначає у пропозиції конкурсних торгів обсяг всіх видів робіт, 

зазначених у Специфікації (Додаток №10), включаючи вартість матеріалів, 

необхідних для виконання цих робіт, а також загальну суму, за яку він 

згодний виконати закупівлю всіх видів робіт відповідно до Специфікацій, 

включаючи вартість матеріалів, необхідних для виконання цих робіт. 

4. Ціною пропозиції конкурсних торгів вважається сума, зазначена 



 7 

Учасником у його заяві-пропозиції як загальна сума, за яку він згодний 

виконати закупівлю всіх видів робіт відповідно до Специфікацій, включаючи 

вартість матеріалів, необхідних для виконання цих робіт. 

5. Ціна пропозиції конкурсних торгів повинна: 

          бути визначена на момент подання пропозиції конкурсних торгів; 

          бути розрахована відповідно до нормативів з ціноутворення, 

встановленими ДБН Д.1.1-7-2000 «Правила визначення вартості проектно-

вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України 

ДБН Д.1.1-7-2000» з урахуванням змін та доповнень; 

 включати  витрати на: 

сплату усіх податків та зборів, що сплачуються або мають бути 

сплачені згідно з чинним законодавством України; 

вартість робіт і послуг, необхідних для виконання закупівлі, відповідно 

до їх переліку і вимог до них, що можуть бути приведені у 

кошторисній документації; 

6. Товари, роботи і послуги, зазначені у пропозиції конкурсних торгів, але 

не визначені у ціні, будуть вважатися такими, що враховані в ціні пропозиції 

конкурсних торгів, і оплачуватися окремо Замовником не будуть. 

7. Ціна пропозиції конкурсних торгів має бути визначена чітко та 

остаточно без будь-яких посилань, обмежень або застережень. Пропозицію 

конкурсних торгів, яка буде мати будь-які посилання, обмеження або 

застереження щодо ціни пропозиції конкурсних торгів, буде відхилено як 

невiдповiдну до вимог цієї документації конкурсних торгів. 

8. Цiна пропозиції конкурсних торгів повинна залишатися фiксованою на 

протязi всього строку дiї пропозиції конкурсних торгів. Пропозицiю 

конкурсних торгів, яка буде мати регульованi цiни, буде вiдхилено як 

невiдповiдну до вимог цієї документації конкурсних торгів. 

9. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних для здійснення даної 

закупівлі дозволів, ліцензій, сертифікатів на предмет закупівлі, та інших 

документів, обов’язкова наявність яких передбачена чинним законодавством 

України, та самостійно несе всі витрати на їх отримання. 

10. До ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються витрати, 

пов'язані з підготовкою та поданням цієї пропозиції, а також витрати, 

пов’язані з укладенням договору про закупівлю (далі – Договір). 

11. Витрати Учасника, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції 

конкурсних торгів, не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів 

чи визнання торгів такими, що не відбулись). 

 

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 
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засобами зв’язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження. 

 Після відкриття конверта, внесення змін до пропозиції конкурсних 

торгів, або її відкликання  не дозволяється.  

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 

 

 

Україна, 03131, м. Київ, Столичне шосе, буд. 19, конференц-зал в 

адміністративному корпусі на 1 поверсі. 

 

 1 квітня 2013 р.    9-00 

 

Пропозиції конкурсних торгів повинні бути подані за адресою та не 

пізніше часу та дати, зазначених у розділі 4 п.1. 

Всі пропозиції, отримані Замовником після закінчення кінцевого строку 

їх подання, не розкриваються і повертаються Учасникам, що їх подали, 

без відшкодування даним Учасникам витрат, пов’язаних з підготовкою їх 

пропозицій конкурсних торгів. 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: 

- місце розкриття 

пропозицій конкурсних 

торгів: 

- дата та час розкриття 

пропозицій конкурсних 

торгів: 

 

 

 

 

Україна, 03131, м. Київ, Столичне шосе, буд. 19, конференц-зал в 

адміністративному корпусі на 1 поверсі. 

 

 

1 квітня 2013 р.    10-30 

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, зазначені у розділі 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. 

Для підтвердження того факту, що особа, яка бажає прийняти 

участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів, дійсно є 

Учасником або його уповноваженим представником, ця особа повинна 

мати при собі: 

 оригінал документа, що засвідчує його особу; 

 довіреність Учасника на представництво його інтересів та підпис 

документів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства 
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(за винятком випадку, коли у процедурі розкриття пропозицій 

конкурсних торгів безпосередньо прийматиме участь Учасник-

фізична особа). У разі, якщо у процедурі розкриття пропозицій 

конкурсних торгів безпосередньо прийматиме участь керівник 

Учасника-юридичної особи, який має право представляти 

юридичну особу без довіреності замість зазначеної довіреності він 

повинен пред’явити належним чином завірену копію документа, 

який підтверджує такі повноваження керівника (засновницький 

договір, протокол зборів засновників, наказ про призначення на 

роботу та витяг із статуту, тощо); 

Для підтвердження того факту, що особа, яка бажає прийняти 

участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів, дійсно є 

представником засобу масової інформації, ця особа повинна мати при 

собі: 

 оригінал особистого посвідчення засобу масової інформації, який 

ця особа представляє; 

Особи, які не матимуть при собі вищезазначених документів, до 

участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів допущені не 

будуть. 

Конверти, позначені "Зміни", відкриваються разом з конвертами, де 

знаходиться пропозиція конкурсних торгів, до якої ці зміни вносяться. 

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. 

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється 

відповідно до статті 10 закону. 

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 

1. Перелік критеріїв та 

методика оцінки 

пропозиції конкурсних 

торгів із зазначенням 

питомої ваги критерію 

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту 

їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки 

пропозицій. 

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з 

питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних 

торгів. 

Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до 

частини п'ятої статті 28 Закону. 

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі 

наступних критеріїв: 

ціна;  

умови оплати.  
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Оцінка проводиться згідно з наступною методикою за кожним 

лотом окремо. 

Кількість балів кожної пропозиції визначається сумарно. 

Максимально можлива кількість балів дорівнює 100. 

1. Кількість балів по критерію “Ціна” - 70 балів. 

2. Кількість балів по критерію “Умови оплати” - 30 балів. 

Всі  пропозиції конкурсних торгів, оцінені згідно з критеріями 

оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У 

торгах перемагає учасник конкурсні пропозиції якого отримала 

максимальну кількість балів. У випадку однакового значення показника, 

переможець визначається шляхом голосування членів комітету з 

конкурсних торгів простою більшістю голосів. Якщо результати 

голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова 

комітету з конкурсних торгів. 

Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів. 

Методика оцінки  

1. Кількість балів за критерієм “Ціна” визначається наступним 

чином. Пропозиції, ціна якої найнижча, присвоюється максимально 

можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій 

визначається за формулою:  

Б обчисл = 70 *( Ц min/ Ц і), де 

Б обчисл - обчислювана кількість балів;  

         Ц min -  найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів;  

Ц і         - ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для 

якої обчислюється.  

70  - максимально можлива кількість балів за критерієм “Ціна”.  

2. Кількість балів за критерієм “Умови оплати”* визначається 

наступним чином.  Пропозиції, термін відстрочки платежу якої 

найвигідніший (найдовший), присвоюється максимально можлива 

кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за 

формулою: 

Б обчисл = 30 *( Pi / Pmax), де 

         Б обчисл- обчислювана кількість балів;  

         P max - найдовший термін відстрочки платежу;  

P і   - термін відстрочки платежу ( і –тої ) пропозиції конусних 

торгів, кількість балів для якої обчислюється.  

30  - максимально можлива кількість балів за критерієм 

“Умови оплати”. 

Загальна кількість балів за всіма критеріями розраховується по 

формулі: 

кількість балів за критерієм  “Ціна” + кількість балів за 

критерієм “Умови оплати” 

*у складі пропозиції конкурсних торгів учасник повинен надати довідку у 

довільній формі щодо критерію оцінки “умови оплати”- відстрочка 

платежу в календарних днях. 

 

2. Виправлення 

арифметичних 

Пропозиції, визначені як такі, що відповідають вимогам, 

перевіряються Замовником на предмет наявності арифметичних 
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помилок помилок. 

Замовник може виправляти арифметичні помилки, допущені в 

пропозиції конкурсних торгів в результаті арифметичних дій, лише за 

умови отримання письмової згоди Учасника, який подав цю пропозицію 

конкурсних торгів, на таке виправлення. 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 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. 

 У випадку, якщо Учасник відмовляється приймати виправлення, 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 

пропонує виконувати за Договором, вимогам документації конкурсних 

торгів. Документальне підтвердження відповідності робіт документації 

конкурсних торгів повинно мати:  

 договірну ціну пропозиції конкурсних торгів, складену 

відповідно до чинних Державних будівельних норм у вигляді локально-

зведеного кошторису з відповідним обґрунтуванням; 

 графік виконання закупівлі, складений відповідно до чинних 

Державних будівельних норм; 

 інформацію про субпідрядні організації, яких учасник буде 

залучати для виконання робіт відповідно Додатку 6. 

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 
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конкурсних торгів яких не були відхилені, на підставі критеріїв і 

методики оцінки пропозицій конкурсних торгів, зазначених у розділі 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 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 
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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. 

Оскарження рішень, дій або бездіяльності Замовника здійснюється у 

порядку, встановленому чинним законодавством України в сфері 

державних закупівель. 

Скарги щодо укладених договорів про закупівлю розглядаються у 

судовому порядку. 

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 прийом 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 з іншими Учасниками процедури закупівлі; 

- 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). Повідомлення про відхилення пропозиції конкурсних торгів 

надсилається Учасникам, пропозиції яких відхилені протягом трьох 

робочих днів з дня прийняття замовником такого рішення. 

5. Відміна замовником 1. Замовник  відміняє торги у разі:  
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торгів чи визнання їх 

такими, що не 

відбулися  

- 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; 

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом; 

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше 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; 

- здійснення 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 Закону 

«Про здійснення державних закупівель». 

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю 

1. Терміни укладання 

договору  

Замовник торгів і учасник торгів, визначений переможцем процедури 

закупівлі, розпочинають підготовку до укладання Договору на закупівлю 

після акцепту пропозиції конкурсних торгів. 

З учасником, пропозицію 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, укладений з порушенням строків, є нікчемним. 

2. Істотні умови, які 

обов'язково 

включаються  до 

договору про 

закупівлю  

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до 

положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу 

України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про 

здійснення державних закупівель». 

Основні умови договору дивись Додаток 9 

3. Дії замовника при 

відмові переможця 

торгів підписати 

договір про закупівлю  

У разі письмової відмови переможця торгів, пропозицію 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 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 не вимагається. 
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Додаток 1 
Пропозиція конкурсних торгів 

 

Замовник: 

Державне підприємство «Олімпійський  

навчально-спортивний центр «КОНЧА-ЗАСПА» 

Україна, 03131, м. Київ, Столичне шосе, буд. 19,  

конференц-зал в адміністративному корпусі на 1 поверсі. 

 

 

Найменування:_________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(повна назва підприємства, організації, установи) 

 

Юридична адреса: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Поштова адреса:________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Факс ______________________ 

Телефон ___________________ 

Код ЄДРПОУ_______________ 

e-mail (за наявності)____________ 

 

Предмет закупівлі: «_______________________________________________________________________» 

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

 

«Не відкривати до початку торгів»
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Додаток 2 
ДОКУМЕНТИ, ЯКІ УЧАСНИК ТОРГІВ ПОВИНЕН НАДАТИ 

У СКЛАДІ СВОЄЇ  ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ 

1. Пропозиція конкурсних торгів Учасника повинна містити такі документи: 

 реєстр документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів ; 

 заяву-пропозицію (за формою, встановленою цією документацією конкурсних 

торгів, Додаток 3);  

 відомості про Учасника (за формою, встановленою цією документацією 

конкурсних торгів, Додаток 4); 

 зведений лист з інформацією про розміри показників, висунутих в якості 

критеріїв оцінки пропозицій конкурсних торгів (за формою, встановленою цією 

документацією конкурсних торгів, Додаток 5); 

 документ, що підтверджує надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів; 

 договірну ціну пропозиції конкурсних торгів, складену відповідно до чинних 

Державних будівельних норм; 

 графік виконання закупівлі, складений відповідно до чинних Державних 

будівельних норм; 

 копію свідоцтва про реєстрацію Учасника платником податку на додану вартість 

чи єдиного податку (окрім фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, 

осіб, звільнених від оподаткування згідно чинного законодавства України, та нерезидентів 

України); 

 відомості про субпідрядників (контрагентів), які будуть залучені до виконання 

цієї закупівлі (за формою, встановленою цією документацією конкурсних торгів) (надається 

лише у разі, якщо залучення цих субпідрядників передбачається у процесі виконання робіт).  

 Документи, що не передбачені законодавством для Учасників-фізичних осіб, у 

тому числі  фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних 

торгів. 

 У випадку, якщо у торгах приймає участь філія (представництво) юридичної 

особи, цей Учасник має додатково надати в складі його пропозиції конкурсних торгів копію 

документу, що підтверджує повноваження зазначеного структурного підрозділу на участь у 

цих торгах. 

 У разі, якщо Учасник буде залучати до виконання цієї закупівлі субпідрядників 

(контрагентів), у складі документів його пропозиції конкурсних торгів по кожному з цих 

субпідрядників (контрагентів) додатково мають бути надані наступні документи: 

 витяг з установчих документів субпідрядників (контрагентів) (окрім фізичних 

осіб); 

 копії документів про державну реєстрацію субпідрядників (контрагентів) (окрім 

фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, та нерезидентів України); 

 копію усіх сторінок паспортів субпідрядників (контрагентів) (тільки для фізичних 

осіб); 

 копії довідок щодо ідентифікаційних кодів субпідрядників (контрагентів) (тільки 

для фізичних осіб, які проживають на території України); 

 копії довідок компетентних державних органів статистики про реєстрацію 

субпідрядників (контрагентів) (окрім фізичних осіб та нерезидентів України); 

 копії ліцензій субпідрядників (контрагентів) на право здійснення діяльності, 

передбаченої цією закупівлею (якщо таке ліцензування встановлено чинним законодавством 

України); 

 довідки про штатних працівників субпідрядників (контрагентів), що будуть 

залучені до виконання цієї закупівлі, із зазначенням їх кількості та кваліфікації; 

 Документи, що не передбачені законодавством для субпідрядників-фізичних осіб 

(контрагентів), у тому числі фізичних осіб-підприємців, у складі пропозиції конкурсних 

торгів не подаються. 

 

2. Документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим 
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кваліфікаційним критеріям. 

 наявність працівників  відповідної  кваліфікації,  які  мають необхідні знання 

та досвід: 

 Довідка згідно Додатку 8. Для підтвердження даних зазначених у Довідці 

учасник додає до Додатку 8:  

 Копії трудових книжок, завірені печаткою та підписом Учасника, які 

підтверджують наявність у штаті Учасника наступних працівників: 

 головний інженер   – 1 особа; 

 головний бухгалтер з  вищою освітою в галузі фінансів та/або бухгалтерського 

обліку – 1 особа; 

 інжер-конструктор  – 3 особи;  

 архітектори з вищою освітою не менш ніж 5 осіб; 

 інженери-проектувальники не менш ніж 5 осіб.  

 У штаті Учасника повинно бути не менш 2-х працівників, які мають освітню 

кваліфікацію з економічного обґрунтування, маркетингового прогнозування 

завантаженості спортивних об'єктів в період експлуатації, що має бути підтверджено 

відповідними документами (диплом, сертифікат, інший документ, виданий освітнім 

закладом), у разі якщо працівники влаштовані за договором, додати копію трудового 

договору. 

 У штаті працівників Учасника повинні бути не менш 2-х працівників, які 

володіють не менш ніж двома іноземними мовами передбаченими пунктом 24 

Олімпійської хартії від 07.07.2007 р. Міжнародного олімпійського комітету та мають 

відповідні підтверджуючі документи про освіту (диплом, сертифікат, інший документ, 

виданий спеціалізованим закладом), у разі якщо працівники влаштовані за договором, 

додати копію трудового договору. 

  Копії кваліфікаційних сертифікатів, передбачених Законами  України  "Про  

архітектурну діяльність" та "Про регулювання  містобудівної  діяльності" які 

підтверджують наявність у штаті Учасника наступних кваліфікованих спеціалістів: 

 архітектори - не менш ніж 2 особи; 

 інженер-проектувальник – не менш ніж 3 особи; 

 

 Копії звітів з праці (№ 1-ПВ) Учасника за останній звітній період. Вимога 

встановлюється для Учасників торгів – юридичних осіб, визначених за переліком органів 

державної статистики. 

 Дозволи всіх працівників, які приведені у пропозиції конкурсних торгів на 

використання їх персональних даних. 

 

 наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних 

договорів: 

 

 довідку складену по формі Додатку 7 про виконання Учасником аналогічних робіт, 

а саме: 

- проектування (стадія ЕП та/або П) не менше одного спортивного об’єкту п’ятої 

категорії,  

- проектування не менш трьох об’єктів четвертої та/або п’ятої категорії складності.  

Для підтвердження виконання зазначених вище аналогічних робіт до Додатку 7 

Учасник додає: 

 Копії договорів про виконання аналогічних робіт та відповідні копії актів 

виконаних робіт. Всі документи мають бути завірені підписом та печаткою Учасника.  

 Копії експертних висновків про проведення державної експертизи (передбачені 

постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560), за роботами по яких 

подаються копії договорів про виконання аналогічних договорів, завірені органом, що її 

видав.     
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 наявність обладнання та матеріально-технічної бази: 

 

 довідку про наявність власного та/або залученого парку машин і механізмів, 

необхідних для виконання цієї закупівлі, із зазначенням їх переліку, але не менш ніж: 

- бурова установка УРБ – А2А або еквівалент – 1 шт.; 

- легковий автомобіль – 2 шт. 

 У випадку, якщо Учасник користуватиметься залученими (орендованими) машинами 

та механізмами, Учасник до зазначеної довідки повинен додати завірені копії договорів 

оренди та акти прийому-передачі обладнання на залучені машини і механізми. 

 копії документів, що підтверджують наявність обладнання та матеріально-

технічної бази, керуючись вимогами ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, а саме копії 

документів, що підтверджують право власності або взяття в оренду для виконання 

зазначених вище робіт наступних основних засобів та приладів у кількості не менш ніж: 

- копіювальний апарат – 2 шт.;  

- брошуровочна (переплітна, то що)  машина з електричним приводом - 1 шт.; 

- персональні комп’ютери з ліцензійним програмним забезпеченням для роботи 

заявлених у конкурсі працівників  15 шт.; 

-    лазерний принтер для друку з мережевою картою - 1 шт.; 

- кольоровий струменевий принтер - 1 шт.; 

- кольоровий струменевий плоттер  - 1 шт.; 

- лазерний сканер - 1 шт.; 

- лазерний сканер формату А-3 - 1 шт.. 

 

 Наявність фінансової спроможності: 

 копії балансу, звіту про фінансові результати та  звіту про рух грошових 

коштів за останній звітний період.  У разі, якщо учасник торгів є юридична чи фізична  

особа, яка відповідно до норм чинного законодавства не  складає  документи, зазначені у п.4 

кваліфікаційних критеріїв, такий учасник подає у складі пропозиції конкурсних торгів копії 

тих документів, які є документами фінансової звітності для нього. 

 довідку с обслуговуючого банку (банків) про відсутність заборгованості за 

кредитами, не більш ніж місячної давнини; 

 довідка з обслуговуючого банку (банків) про наявність відкритих поточних 

рахунків, видана не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати розкриття пропозицій конкурсних 

торгів. 

3. Документи для підтвердження інформації про відсутність підстав для відмови 

учаснику у участі у процедурі закупівлі на підставі пунктів 1 та 2 статті 17: 

 Витяг з ЄДРПОУ з переліком наступних відомостей (для юридичних осіб резидентів 

України): 

 дані про постановку на облік (зняття з обліку)   

 серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію  

 місце проведення державної реєстрації    

 форма власності юридичної особи   

 вищий орган управління   

 керівник юридичної особи 

 відомості про осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи 

без довіреності основні види діяльності юридичної особи  

 стан юридичної особи  

 статус відомостей про юридичну особу. 

 

 Витяг з ЄДРПОУ з переліком наступних відомостей (для фізичних осіб - підприємців 

резидентів України): 

 дані про постановку на облік (зняття з обліку)   

 серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію  
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 місце проведення державної реєстрації    

 

 копію усіх сторінок паспорту (тільки для фізичних осіб); 

 копію довідки щодо ідентифікаційного коду Учасника (тільки для фізичних осіб, які 

проживають на території України); 

 нотаріально завірену копію дозволу або ліцензії на право здійснення діяльності, 

передбаченої цією закупівлею, з усіма додатками до даного дозволу чи ліцензії (якщо таке 

ліцензування передбачено чинним законодавством України) громадських, спортивних 

будівель та споруд; інженерних споруд; конструювання несучих та огороджувальних 

конструкцій; клас наслідків (відповідальності) об’єкта проектування: клас СС3 – значні 

наслідки або рівень відповідальності, надійності будівель та споруд І – підвищений. 

Проектування внутрішніх інженерних мереж і систем: водопроводу та каналізації; опалення; 

вентиляції та кондиціювання повітря; газопостачання та газоустаткування; електропостачання, 

електрообладнання і електроосвітлення; автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів; 

зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних; технологічних; 

 копія статуту із змінами (у разі їх наявності) (положення, установчого договору або 

іншого документу, який його замінює). У разі, якщо учасник здійснює діяльність без статуту 

(положення, установчого договору або іншого документу, який його замінює), у складі 

пропозиції конкурсних торгів учасник подає письмове пояснення з посиланням на норми 

відповідних законодавчих актів України про підстави здійснення діяльності без вказаних 

документів. Засвідчену нотаріально копію установчого договору учасника у повному обсязі 

про діяльність засновників по створенню підприємства, за умови, що у статуті учасника не 

зазначено засновників і їх частка у статутному фонді; 

 чинну на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів (для довідок з встановленим 

строком дійсності) але не більш місячної давнини (для довідок без зазначення строку їх 

дійсності) довідку відповідного уповноваженого державного органу про відсутність Учасника 

в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено справу про банкрутство та 

відносно яких відкрита ліквідаційна процедура (окрім фізичних осіб та нерезидентів України); 

 чинну на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів (для довідок з встановленим 

строком дійсності) але не більш десятиденної давнини з моменту її видання (для довідок без 

зазначення строку їх дійсності) довідку податкового органу про відсутність у Учасника 

заборгованостей перед бюджетом (окрім фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької 

діяльності, осіб, що є платниками єдиного податку, осіб, звільнених від оподаткування згідно 

чинного законодавства України, та нерезидентів України); 

 довідку місцевого органу ГУМВС України, що службову (посадову) особу, яку 

уповноважено учасником або учасником попередньої   кваліфікації  представляти  його  

інтереси  під  час проведення  процедури  закупівлі або фізичну особу – учасника не було 

притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення у сфері державних 

закупівель та не було засуджено за злочин, пов`язаний з порушенням процедури закупівлі; 

 Довідка Управління Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості у 

Учасника по платежах до Пенсійного фонду України, що є дійсною на момент розкриття 

пропозицій конкурсних торгів. 

 
* Примітки: 

а) документи, які не передбачені Господарським кодексом для суб'єктів підприємницької діяльності та 

фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї конкурсної пропозиції. 

б) учасники торгів нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених додатком 2 

документації конкурсних торгів  подають у складі своєї пропозиції конкурсних торгів , документи, 

передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. 
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Додаток 3 

 

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

 

 

ЗАЯВА-ПРОПОЗИЦІЯ 

 

 

 
Ми, (назва Учасника), подаємо свою пропозицію конкурсних торгів щодо участі у 

торгах на закупівлю (найменування предмету закупівлі) згідно з вимогами документації 

конкурсних торгів Замовника торгів на загальну суму _(цифрами та прописом)_ грн. 

відповідно до розрахунку(ів) (кошторису(ів)) ціни пропозиції конкурсних торгів, що 

входить(ять) до складу нашої пропозиції конкурсних торгів, та є її невід’ємною(ими) 

частиною(ами). 

Наші умови оплати даної закупівлі: _________________________________________ 

Ми зазначаємо, що, відповідно до вимог чинного законодавства України, маємо 

право на здійснення господарської діяльності, передбаченої цією закупівлею, маємо всі 

необхідні документи, вимоги до обов’язкової наявності яких містяться в законодавстві 

України. 

Вивчивши Вашу документацію конкурсних торгів ми погоджуємося виконати всі її 

вимоги та вимоги договору про закупівлю (далі - Договір) на умовах, зазначених у цій 

пропозиції. 

Якщо ця наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір у 

строки та на умовах, зазначених у документації конкурсних торгів, та взяти на себе 

зобов'язання виконати всі умови, передбачені в Договорі. 

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом _(цифрами)_ 

календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. Наша пропозиція буде 

обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення 

зазначеного строку. 

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію згідно з 

умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті 

будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. 

 

 
(посада особи)       (підпис)    (розшифрування підпису 

(П.І.Б.)) 

 

М.П. 

 

 

 

 
Примітки: 

1. Заява-пропозиція подається на бланку Учасника (у випадку, якщо Учасник такий бланк 

має). 

2. Учасник-фізична особа складає заяву-пропозицію за цією ж формою, але від імені 

першої особи. 

3. Усі зазначені в заяві-пропозиції умови мають бути узгоджені з умовами, приведеними 

у запропонованому Учасником проекті договору про закупівлю. 
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Додаток 4.1 
ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА 

(для фізичної особи) 

 

 

1. Прізвище, ім'я, по батькові: _____________________________________________; 

2. Паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий): _________________; 

3. Місце проживання: ____________________________________________________; 

4. Поштова адреса: ______________________________________________________; 

5. Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових 

платежів - для фізичної особи _______________________________; 

6. Телефон: ____________________________________________________________; 

7. Факс: _______________________________________________________________; 

8. Адреса електронної пошти: ____________________________________________; 

9. Найменування банку, що обслуговує Учасника: ___________________________; 

10. Поточний (розрахунковий) рахунок: _____________________________________; 

11. МФО: _______________________________________________________________; 

12. Інша інформація* _____________________________________________________. 

 

 

 

 
(посада особи)       (підпис)   (розшифрування підпису (П.І.Б.)) 

 

М.П. 

 

 

Примітки: 

* - зазначається будь-яка інформація на розсуд Учасника. 
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Додаток 4.2 
 

ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА 

(для юридичної особи) 

 

 

1. Повна назва: _________________________________________________________; 

2. Код ЄДРПОУ (ЗКПО): ________________________________________________; 

3. Адреса місцезнаходження юридичної особи: 

______________________________________________________________________; 

4. Поштова адреса: _____________________________________________________; 

5. Телефон: ____________________________________________________________; 

6. Факс: _______________________________________________________________; 

7. Адреса електронної пошти: ____________________________________________; 

8. Профілюючий напрямок діяльності: _____________________________________; 

9. Найменування банку, що обслуговує Учасника: ___________________________; 

10. Поточний (розрахунковий) рахунок: _____________________________________; 

11. МФО: ______________________________________________________________; 

12. Прізвище, ім’я, по-батькові керівника: ___________________________________; 

13. Найменування посади керівника: _______________________________________; 

14. Інша інформація*  ____________________________________________________ 

 

 

 
(посада особи)      (підпис)    (розшифрування підпису (П.І.Б.)) 

 

М.П. 

 

 

Примітки: 

* - зазначається будь-яка інформація на розсуд Учасника. 
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Додаток 5 
 

ЗВЕДЕНИЙ ЛИСТ 

 

1. Ціна пропозиції конкурсних торгів: ________________________________________ грн. 

2. Умови оплати (відстрочка): ___________________________________  календарних днів. 

 
 
 
(посада особи)      (підпис)    (розшифрування підпису (П.І.Б.)) 

 

М.П. 
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Додаток 6 

 

ВІДОМОСТІ ПРО СУБПІДРЯДНИКІВ (КОНТРАГЕНТІВ), 

ЩО ЗАЛУЧАТИМУТЬСЯ ДО ВИКОНАННЯ ЗАКУПІВЛІ 

 

 

1. Повна назва: _________________________________________________________; 

2. Код ЄДРПОУ (ЗКПО): ________________________________________________; 

3. Адреса місцезнаходження юридичної особи: 

______________________________________________________________________; 

4. Поштова адреса: _____________________________________________________; 

5. Телефон: ____________________________________________________________; 

6. Факс: _______________________________________________________________; 

7. Адреса електронної пошти: ____________________________________________; 

8. Профілюючий напрямок діяльності: _____________________________________; 

9. Найменування обслуговуючого банку: ___________________________________; 

10. Поточний (розрахунковий) рахунок: _____________________________________; 

11. МФО: ______________________________________________________________; 

12. Прізвище, ім’я, по-батькові керівника: ___________________________________; 

13. Найменування посади керівника: _______________________________________; 

14. Інша інформація*  ____________________________________________________ 

 

 

 
(посада особи)      (підпис)    (розшифрування підпису (П.І.Б.)) 

 

М.П. 

 

 

Примітки: 

* - зазначається будь-яка інформація на розсуд Учасника. 
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Додаток 7 

 

Довідка 

про виконання аналогічних договорів 

 
№ 

п/п 

Найменування 

замовника  

Назва об`єкту, види 

виконаних робіт 

Сума за 

договором, 

тис.грн. 

Роки 

виконання 

     

     

 

Додатки: 

 
(посада особи)      (підпис)    (розшифрування підпису (П.І.Б.)) 

 

М.П. 
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Додаток № 8 
 

 

Довідка про робітників відповідної кваліфікації, 

 які будуть залучені до виконання робіт 
 

№ 

п/п 

Прізвище, ім`я, по 

батькові працівника 

Спеціальність, 

розряд 

Посада Стаж роботи за 

спеціальністю, років 

     

     

     

 

 

 

Додатки: 
 

 

 
(посада особи)      (підпис)    (розшифрування підпису (П.І.Б.)) 

 

М.П. 
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Додаток № 9 

 

 

Основні умови договору 

 
1.Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень 

Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та Постанови Кабінету 

Міністрів України від 01.08.2005 №668 «Про затвердження загальних умов укладення та 

виконання договорів підряду в капітальному будівництві» з урахуванням особливостей, 

визначених  Законом України «Про здійснення державних закупівель». 

2.Істотними умовами договору про закупівлю є: 

- предмет договору –  «Реконструкція Державного Підприємства 

«Олімпійський навчально-спортивний центр «Конча-Заспа» з будівництвом нових 

споруд, м. Київ, Столичне шосе, 19» (стадія «Ескізний проект»)  
- порядок здійснення оплати – 50 % вартості робіт за договором оплачується після 

підписання акту приймання – передачі проектної документації на умовах відстрочки 

платежу відповідно до акцептованої пропозиції Учасника. Останні кошти у розмірі 50% 

вартості робіт за договором «Замовник» на умовах відстрочки платежу відповідно до 

акцептованої пропозиції Учасника сплачує «Учаснику» після погодження проектної 

документації з наступними організаціями:  

          Державним підприємством «Олімпійський навчально-спортивний центр 

«КОНЧА ЗАСПА» («Замовник»);                                                                   

         Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України («Інвестор»);  

         Національним  олімпійським комітетом України: 

Федерація плавання України, Федерація легкої атлетики України, Федерація 

фехтування України, Федерація стрільби із лука України, Федерація стрільби України, 

Федерація дзюдо України, Федерація тхеквондо України, Асоціація спортивної боротьби 

України, Федерація важкої атлетики України, Федерація боксу України, Українська 

федерація гімнастики, Федерація хокею України; 

- кількість, обсяг та якість робіт -  згідно завдання на проектування;  

- сума, визначена у договорі – ціна акцептованої пропозиції; 

- термін та місце виконання робіт – 03131, м. Київ, Столичне шосе, 19, термін 

виконання робіт акцептованої пропозиції; 

- строк дії договору – до кінця 2013 року; 

- права та обов`язки сторін; 

- можливість зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування 

видатків; 

- відповідальність сторін; 

- платіжні зобов’язання за даним договором у Замовника виникають лише у разі 

наявності відповідного бюджетного призначення (бюджетного асигнування) на цілі 

визначені предметом Даного договору;  

- Замовника не несе відповідальність у випадку неможливості виконання ним своїх 

зобов’язань через недостатність або відсутність бюджетного фінансування. 

- Учасник зобов’язаний виконати якісно всі  роботи, які визначені у Договорі та 

додатках до нього, згідно чинних норм та правил, в повному обсязі та у встановлені 

строки відповідно до умов цього Договору; 

- Учасник зобов’язаний погоджувати проектну документацію з Замовником, а 

також з уповноваженими державними органами, органами місцевого самоврядування в тій 

частині, в якій потрібно її погодження згідно ДБН А.2.2-3-2012 та Правилами забудови м. 

Києва. 

- Учасник зобов’язаний усунути за свій рахунок недоліки та/або вносити зміни 

(доповнення) у проектно-кошторисній документації, які будуть виявлені Замовником при 

її прийнятті чи погодженні у відповідних установах, організаціях, протягом трьох робочих 

днів з моменту повідомлення від Замовника;  
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- Учасник не повинен передавати без згоди Замовника проектну документацію 

іншим особам; 

- Умови договору про закупівлю не повинні  відрізнятися від змісту пропозиції 

конкурсних торгів переможця процедури закупівлі та не можуть змінюватися після його 

підписання до виконання зобов`язань сторонами у повному обсязі, крім випадків згідно 

ч.5 ст.40 Закону України «Про здійснення державних закупівель». 
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Додаток №10 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ  ЩОДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

 

«Реконструкція Державного Підприємства «Олімпійський навчально-

спортивний центр «Конча-Заспа» з будівництвом нових споруд, м. Київ, 

Столичне шосе,19» (стадія «Ескізний проект») 

 
Завдання на проектування 

 

1 
Назва та місцезнаходження 

об’єкта  

Реконструкція Державного Підприємства 

“Олімпійський навчально-спортивний центр 

“Конча-Заспа” з будівництвом нових споруд, 

м. Київ, Столичне шосе, 19 (надалі - центр) 

2 Підстава для проектування 

- протокол засідання Кабінету Міністрів України  

від 26.09.2011 р. № 69; 

- Програма створення та розвитку Міжнародного 

олімпійського центру “Конча – Заспа”, затверджена 

наказом Державної служби молоді та спорту 

України від 20.07.2012 року № 3140 (із змінами).  

3 Вид будівництва Реконструкція та будівництво. 

4 Дані про інвестора 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту 

України 

5 Дані про замовника 
Державне підприємство «Олімпійський 

навчально-спортивний центр «Конча-Заспа» 

6 Джерело фінансування Державний бюджет України 

7 
Необхідність розрахунків 

ефективності інвестицій 

Обов’язкова, а саме проектування будівництва 

спортивних об’єктів повинно бути економічно 

обґрунтованим, з маркетинговим 

прогнозуванням завантаженості спортивних 

об’єктів в період експлуатації. 

8 
Стадійність проектування з визна-

ченням затверджувальної стадії 

Відповідно до ДБН А.2.2-3:2012 “Склад та 

зміст проектної документації на будівництва” 

стадія: 

- Ескізний проект (ЕП): з розробленням кон-

цептуальних та архітектурних пропозицій – 

форескізів, містобудівного розрахунку, генера-

льного плану забудови та демонстративних 

матеріалів. (на затвердження в установленому 

порядку) 

9 
Інженерні вишукування та 

обстеження  

Виконати інженерно-геологічні та топографо-

геодезичні роботи  в повному обсязі для 

забезпечення виконання проектних робіт 

стадій “Проект” та “Робоча документація”. 

Зокрема, виконати топографічні зйомки у 

масштабі М 1:2000, у масштабі М 1:500 з усіма 

підземними комунікаціями. Надати результати 

зйомок погоджених у установленому порядку в 

паперовому і електронному вигляді у програмі 
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AutoCAD. 

10 

Дані про особливі умови 

будівництва (сейсмічність, 

просадні ґрунти, підроблювані і 

підтоплювані території тощо) 

Виконати збір даних для забезпечення 

виконання проектних робіт стадій “Проект” та 

“Робоча документація”. Виконати роботи з 

обміру та обстеження несучих та 

огороджувальних конструкцій існуючих 

будівель та споруд. 

11 

Основні архітектурно - 

планувальні вимоги і 

характеристики запроектованого 

об'єкту. 

Запроектувати   об'єкти і споруди  відповідно 

до технічних умов, наданих спортивними 

федераціями (Додаток 11) у відповідності до  

ДБН В.2.2-13-2003 ”Спортивні та 

фізкультурно-оздоровчі споруди” та інших 

державних будівельних норм  з  урахуванням  

вимог міжнародних та українських  федерацій 

з видів спорту для проведення  на спорудах 

навчально-тренувальних зборів та змагань, в 

тому числі — міжнародних. При проектуванні  

врахувати  застосування на об'єктах і спорудах 

необхідного імпортного технологічного 

обладнання і матеріалів за відсутністю 

вітчизняних аналогів. 

Розглянути можливість зблокованого 

розташування  споруд поряд з береговою  

зоною річки; передбачити заходи з захисту  

відкритих площинних спортивних споруд від 

можливого підтоплення, з захисту від 

пошкодження сніговим покровом  узимку, 

заходи з відведення дощових опадів; 

Критий легкоатлетичний стадіон: тенісний 

корт, баскетбольна площадка, легкоатлетичний 

манеж на 4 бігові доріжки по 100 м. 

Відкритий легкоатлетичний стадіон: 

легкоатлетичний манеж на 8 бігових доріжок 

по 100 м, 4 доріжки для стрибків в довжину, 

сектор стрибків з жердиною, сектор для 

стрибків в висоту, сектор для метання спису, 

диску та молоту, сектор для штовхання ядра, 

сектор для стрільби з луку, баскетбольні, 

тенісні, бадмінтоні площадки, футбольне поле. 

Крита льодова арена для хокею, фігурного 

катання, шорт-треку; кьорлінгу. Місткість  

трибун визначити проектом.  

Плавальний басейн (передбачити можливість 

стрибків у воду) 50х25 м 

Універсальні спортивні зали для легкої 

атлетики, важкої атлетики, гімнастики, 

стрибків на батуті та на акробатичної доріжки, 

фехтування, зали для боротьби, боксу, 

тхеквондо, дзюдо, спортивної стрільби;  

Визначити проектом, можливість розміщення 

лікувальних, дослідних, лабораторних та 

інших приміщень, адміністративних, технічних 

і підсобних  приміщень федерацій,  приміщень 

для відпочинку, приміщень закладів 
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харчування.     

Висоту, площу, температурні та інші вимоги до  

приміщень запроектувати відповідно до 

міжнародних і державних норм до подібних 

приміщень. Визначити необхідне обладнання   

по кожному приміщенню. Поверховість 

будівель і споруд визначити з урахуванням 

містобудівного зонування території, 

визначеного у містобудівній документації, 

нормативних вимог щодо функціонально-

планувальної організації містобудівних 

планувальних утворень та із урахуванням 

впливу на оточувальну забудову і 

інфраструктуру.  

Визначити  необхідні площі для паркінгів та 

об'єктів благоустрою, прийняти відповідні  

проектні рішення для наступної стадії 

проектування,  скласти генеральний план 

забудови  усієї території центру.  

 

12 

Визначення класу (наслідків) 

відповідальності, категорії 

складності та установленого 

строку експлуатації 

Клас наслідків (відповідальності), категорію 

складності та строк експлуатації будівель і 

споруд, визначити відповідно до діючих 

державних та міжнародних норм, що 

висуваються до спортивних споруд  

міжнародного рівня. 

13 

 

Вказівки про необхідність: 

1) розроблення індивідуальних 

технічних умов; 

 

 

 

2) розроблення окремих проектних 

рішень декількох варіантах і на 

конкурсних засадах; 

 

3) попередніх погоджень 

проектних рішень; 

 

 

 

4) виконання демонстраційних 

матеріалів, макетів, креслень 

інтер’єрів, їх склад та форма; 

 

 

 

5) виконання науково-дослідних та 

дослідно-експериментальних робіт 

у процесі проектування і 

будівництва; 

 

 

 

 

1) після розроблення стадії ескізний проект 

підготувати опитувальні листи для отримання 

технічних умов     

 

 

2) розробити не менше трьох варіантів 

проектних рішень (варіації розташування на 

земельній ділянці нових об’єктів, що 

пропонуються до будівництва) 

 

3) узгодити з Національним олімпійським 

комітетом України, відповідними 

національними спортивними федераціями, 

замовником, інвестором.  

 

4) на стадії ЕП, обов’язкове виконання 

демонстраційних матеріалів, візуалізація 

генерального плану з урахуванням існуючих 

споруд, екстер'єрів, макетів, креслень, планів 

поверхів, фасадів, розрізів будівель та споруд. 

 

5) складання програми науково-технічного 

супроводу, визначення його вартості.  Під час 

складання ескізного проекту необхідно 

провести  аналіз світового досвіду 

проектування подібних об'єктів та вибір 



 32 

 

 

 

 

 

6)технічного захисту інформації 

конструктивних і технологічних рішень, що 

передбачено пунктом 3.1.1.1 ДБН В.1.2-5:2007. 

Опрацювання технологічної та інженерної 

характеристик ОНСЦ «Конча-Заспа» 

конструктивні та інженерні рішення.  

 

6) нема потреби. 

14 
Потужність або характеристика 

об’єкта, виробнича програма 

Загальна площа нових споруд навчально-

спортивного центру – 90 000 м² (згідно 

технічних умов спортивних федерацій). 

15 Вимоги до благоустрою території 

Комплексний благоустрій та озеленення 

території з урахуванням специфіки об’єкта, 

місце знаходження  та  зонування території. 

16 
Вимоги до інженерного захисту 

територій і об’єктів 

Заходи щодо берегоукріплення, захист від 

підтоплення і підмивання, застосування 

посиленої гідроізоляції - розроблення 

гідротехнічного розділу. 

17 

Вимоги щодо розроблення розділу 

«Оцінка впливів на навколишнє 

середовище» 

Розробити розділ проекту «Оцінка впливів на 

навколишнє середовище». 

18 
Вимоги з енергозбереження та 

енергоефективності 

Згідно державних будівельних норм та 

міжнародній практиці. 

 19 
Вимоги до режиму безпеки та 

охорони праці 

Згідно державних норм, відомчих 

регламентних документів та міжнародної 

практики. 

20 
Вимоги до систем 

протипожежного захисту об’єкту 

Згідно державних норм, відомчих 

регламентних документів та міжнародної 

практики. 

21 
Вимоги до розроблення 

спеціальних заходів 

Виконати додатково інші передпроектні 

роботи: 

1) Виготовити пакет документів для отримання 

містобудівних умов та обмежень, в тому числі 

- містобудівний  розрахунок  з  техніко-

економічними показниками запланованого 

об'єкта будівництва. Отримати містобудівні 

умови та обмежень для проектування центру; 

3) Виконати дослідження  з визначення 

вартості будівництва об'єктів — аналогів;  

4)Розробити технічне завдання до розділу 

проекту з  санітарного захисту навколишньої 

території з врахуванням вимог Земельного та 

Водного кодексів; 

5) Розробити технічне завдання до 

берегоукріплення, захисту від підтоплення і 

підмиву, до застосування посиленої 

гідроізоляції — для наступного розроблення 

гідротехнічного розділу проекту; 

6) Розробити технічне завдання на врахування 

у проекті вимог і потреб маломобільних груп 

населення та  людей з обмеженими 

можливостями відповідно до діючих норм. 

22 
Призначення нежитлових поверхів 

(приміщень) 

Спортивно-тренувальні, лікувально-

діагностичні, адміністративні, заклади 

громадського харчування, 
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багатофункціональні зали, інженерно-

технологічні, господарський та побутові. 

23 Строки виконання робіт 

Початок:                                                                                

травень 2013 рік;                                           

Закінчення:                                                                                              

- ескізний проект –                                                  

червень 2013 року;                                                                                                        

24 

Об’єм проектно – кошторисної 

документації, що повинна 

видаватися 

Проектна документація виконується 

проектною організацією у складі та за 

розділами, визначеними  ДБН А.2.2-3-2012 

«Склад, порядок розроблення, погодження та 

затвердження проектної документації для 

будівництва»: 

- на паперових носіях у 4-х примірниках; 

- на магнітному носієві (CD) в 1 примірнику 

(креслення, схеми, плани (в форматі – 

AUTOCAD, ARHICAD), текстова частина в 

любих текстових форматах). 

 

 

 

Додаток № 11 
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