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I. Загальні положення  

1  2  

1.1. Терміни, які 
вживаються в 
документації 
конкурсних торгів  

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

1.2. Інформація про 
замовника торгів     

повне найменування  Національний олімпійський комітет України  

місцезнаходження  04071, Україна, Київ, вул. Хорива, 39-41  

посадова особа 
замовника, уповноважена 
здійснювати зв'язок з 
учасниками  

Яковлев Олександр Володимирович, заступник виконавчого 
директора; Зінченко Тетяна Іванівна, секретар комітету з 
конкурсних торгів (04071, Україна, Київ, вул. Хорива, 39-41, 6 
поверх, кім. 1, кім 5; тел./факс (044) 379-12-88, е-mail  
zinchenko@noc-ukr.org    

1.3. Інформація про 
предмет закупівлі     

найменування предмета 
закупівлі  

ДК 016:2010 код 59.11.1  Послуги щодо виробництва кінофільмів, 
відеофільмів  і телевізійних програм  (послуги з виготовлення та 
розміщення в ефірі телевізійних програм, що висвітлюють 
розвиток олімпійського руху в Україні) 

вид предмета закупівлі    послуги  

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

  20 телепрограм,   м. Київ   

строк поставки товарів 
(надання послуг, 
виконання робіт)  

 Протягом  2013 року   

1.4. Процедура 
закупівлі  Відкриті торги  

1.5. Недискримінація 
учасників  

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі 
закупівлі на рівних умовах  

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

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня. 

Замовник може встановити, що, у разі якщо учасником процедури 
закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну 
пропозиції конкурсних торгів у доларах/євро. При цьому при 
розкритті пропозицій конкурсних торгів ціна такої пропозиції 
конкурсних торгів перераховується у гривні за офіційним курсом 
гривні до доларах/євро, встановленим Національним банком 



України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що 
зазначається у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

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

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

Пропозиція конкурсних торгів та усі документи, що мають 
відношення до неї, складаються українською мовою.  

Одночасно всі документи учасника надані іншою мовою, мають 
бути перекладені на українську мову. Тексти повинні бути 
автентичними. Визначальним є текст, викладений українською 
мовою    

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів  

2.1. Процедура надання 
роз'яснень щодо 
документації 
конкурсних торгів  

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має 
право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання 
пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за 
роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник 
повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня 
його отримання всім особам, яким було надано документацію 
конкурсних торгів. 

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів 
внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши 
строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не 
менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного 
робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених 
змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. 

У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник 
не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів 
вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, 
коли внесення таких змін необхідне для приведення документації 
конкурсних торгів у відповідність із вимогами чинного 
законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. 
У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації 
конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій 
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  

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

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів 
щодо документації конкурсних торгів замовник повинен 
забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у 
ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, 
яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від 
їх присутності на зборах. 

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до 



статті 10 Закону  

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів  

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

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за 
підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита 
(папки – швидкозшивачі, зшиті пружинами тощо), пронумерована 
та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. 

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

Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції 
конкурсних торгів як щодо предмета закупівлі, так і щодо 
визначених частин предмета закупівлі (у разі визначення 
замовником частин предмета закупівлі (лотів)). 

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури 
закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис 
уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а 
також відбитки печатки*. Оригінали документів, видані іншими 
організаціями (підприємствами, установами), та нотаріально 
завірені документи не засвідчуються підписом та печаткою 
учасника. 

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних 
торгів учасника процедури закупівлі підтверджується одним із 
документів: копією протоколу засновників, копією наказу про 
призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що 
підтверджує повноваження посадової особи учасника на 
підписання документів. 

Використання факсимільного відтворення  підпису  за  допомогою 
засобів механічного або іншого копіювання не допускається. 

Пропозиція конкурсних торгів повинна містити реєстр наданих 
документів з відповідним зазначенням сторінок. 

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, 
який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки 
учасника процедури закупівлі*. 

На конверті повинно бути зазначено: 

повне найменування і місцезнаходження замовника; 

назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про 
проведення відкритих торгів; 

повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника 
процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів, 
e-mail (за наявності); 

маркування: "Не відкривати  до 31.07.2013 до 15:30";   

маркування: «Терміново передати секретарю комітету з 
конкурсних торгів» 

3.2. Зміст пропозиції 
конкурсних торгів 
учасника  

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником 
процедури закупівлі, повинна складатися з: 

заповненої форми «Пропозиція конкурсних торгів» (Додаток 2)  



документів, що підтверджують повноваження посадової особи або 
представника учасника процедури закупівлі щодо підпису 
документів пропозиції конкурсних торгів, згідно з вимогами 
пункту 3.1 розділу 3 даної документації; 

документа, що підтверджує надання учасником забезпечення 
пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення 
передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі); 

інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні 
характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну 
технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, 
малюнки чи опис предмета закупівлі), згідно з вимогами пункту 
3.7 розділу 3 даної документації; 

документально підтвердженої інформації про відповідність 
учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам 
замовника (відповідно до Додатку 1) 

3.3. Забезпечення 
пропозиції конкурсних 
торгів  

Пропозиція конкурсних торгів  обов’язково супроводжується 
документом, що підтверджує внесення учасником забезпечення 
пропозиції конкурсних торгів, яке має бути подане у формі  
завдатку, який перераховується на рахунок Національного 
олімпійського комітету України в сумі 43900,00 грн. ( Сорок три 
тисячі дев’ятсот грн. 00 коп.).   Завдаток вноситься на р/р 
26006012820116 у ПАТ «Укрексімбанк», МФО 322313, ід. код за 
ЄДРПОУ 00013238. На момент розкриття пропозицій конкурсних 
торгів завдаток повинен бути на зазначеному розрахунковому 
рахунку. Усі витрати, пов’язані з поданням забезпечення, 
здійснюються за рахунок коштів  Учасника. Строк дії забезпечення 
конкурсних торгів 90 днів. 

3.4. Умови повернення 
чи неповернення 
забезпечення 
пропозиції конкурсних 
торгів  

Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів 
учаснику (шляхом перерахування необхідної суми на відповідний 
рахунок учасника) протягом 3 банківських днів з дня настання 
підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних 
торгів у разі: 

закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, 
зазначеного у документації конкурсних торгів; 

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

відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її 
подання; 

закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору про 
закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних 
торгів. 

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається 
замовником у разі: 

відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після 
закінчення строку її подання; 

не підписання учасником, що став переможцем торгів, договору 
про закупівлю; 

ненадання переможцем торгів забезпечення виконання договору 



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

Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних 
торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають 
перерахуванню до відповідного бюджету  

3.5. Строк, протягом 
якого пропозиції 
конкурсних торгів є 
дійсними  

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 
днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення 
цього строку замовник має право вимагати від учасників 
продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. 

Учасник має право: 

відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним 
забезпечення пропозиції конкурсних торгів; 

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

3.6. Кваліфікаційні 
критерії до учасників  

Для участі у процедурі закупівлі учасник повинен відповідати 
таким кваліфікаційним критеріям: 

наявність обладнання та матеріально-технічної бази;  

наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні 
знання та досвід;  

наявність документально підтвердженого досвіду виконання 
аналогічних договорів;  

наявність фінансової спроможності. 

Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у 
процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити пропозицію 
конкурсних торгів учасника, у разі якщо:  

1) він має незаперечні докази того, що учасник або учасник 
попередньої кваліфікації пропонує, дає або погоджується дати 
прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, 
іншого державного органу винагороду в будь-якій формі 
(пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з 
метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення 
переможця процедури закупівлі або застосування замовником 
певної процедури закупівлі;  

2) учасника або учасника попередньої кваліфікації було 
притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у 
сфері державних закупівель корупційного правопорушення;  

3) виявлено факт участі учасника або учасника попередньої 
кваліфікації у змові;  

4) фізична особа, яка є учасником або учасником попередньої 
кваліфікації, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням 
процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих 
мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у 
встановленому законом порядку;  

5) службова (посадова) особа учасника або учасника попередньої 
кваліфікації, яку уповноважено учасником або учасником 



попередньої кваліфікації 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 у встановленому законом порядку;  

6) пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова 
пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який є 
пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;  

7) учасником або учасником попередньої кваліфікації не надано 
документів, що підтверджують правомочність на укладення 
договору про закупівлю;  

8) учасник або учасник попередньої кваліфікації визнаний у 
встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього 
відкрита ліквідаційна процедура.  

Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у 
процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних 
торгів учасника, у разі якщо:  

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

2) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до 
положень його статуту. 

Перелік документів, які учасник повинен надати для 
підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям та іншим 
вимогам замовника, зазначений у Додатку 1 до даної документації 

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

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій 
конкурсних торгів документи (в довільній формі), які 
підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів 
учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до 
предмета закупівлі, встановленим замовником (перелік вимог 
наведений у Додатку 3 до документації конкурсних торгів). 

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають 
необхідність застосування заходів із захисту довкілля. 

У разі якщо технічна специфікація замовника (Додаток 3) містить 
посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, 
конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його 
походження або виробника, вважати що таке посилання містить 
вираз "або еквівалент" 

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

Подання пропозицій за окремими частинами предмета закупівлі 
(лотами) не передбачається  

3.9. Внесення змін або 
відкликання пропозиції 
конкурсних торгів 
учасником  

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



подання пропозицій конкурсних торгів  

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів  

4.1. Спосіб, місце та 
кінцевий строк подання 
пропозицій конкурсних 
торгів:   

   

спосіб подання 
пропозицій конкурсних 
торгів  

Особисто або поштою  

місце подання 
пропозицій конкурсних 
торгів  

04071, Україна, Київ, вул. Хорива, 39-41, 6 поверх, кім 5 

кінцевий строк подання 
пропозицій конкурсних 
торгів (дата, час)  

                        31.07.2013  о  11:00 
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після 
закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються 
учасникам, що їх подали. 

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня 
надходження запиту підтверджує надходження пропозиції 
конкурсних торгів із зазначенням дати та часу  

4.2. Місце, дата та час 
розкриття пропозицій 
конкурсних торгів   

   

місце розкриття 
пропозицій конкурсних 
торгів  

04071, Україна, Київ, вул. Хорива, 39-41 

дата та час розкриття 
пропозицій конкурсних 
торгів  

                                              31.07.2013  о  15:30 
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів 
замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені 
представники. Відсутність учасника або його уповноваженого 
представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних 
торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для 
відхилення його пропозиції конкурсних торгів. 

Повноваження представника учасника підтверджується випискою 
з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, 
дорученням. 

Для підтвердження особи такий представник повинен надати 
паспорт. 

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється 
наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених 
документацією конкурсних торгів, а також оголошуються 
найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної 
пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі 
(лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття 
пропозицій конкурсних торгів. 

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



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

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

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів 
оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону  

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця  

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

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями 
змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення 
розгляду та оцінки пропозицій. 

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з 
питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції 
конкурсних торгів. 

Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно 
до частини п'ятої статті 28 Закону. 

Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі єдиного 
критерію «Ціна». 

Питома вага критерію «Ціна» – 100 балів 

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою. 

Методика оцінки: 

Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним 
чином.  

Пропозиція конкурсних торгів, ціна якої найменша, присвоюється 
максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти 
пропозицій визначається за формулою:   

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де 

Бобчисл  = обчислювана кількість балів; 

Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна"; 

Цобчисл - значення поточного критерію тендерної пропозиції, 
кількість балів для якого обчислюється; 

100 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна". 

    Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються 
по мірі зростання їх значень.  

    Переможцем обирається учасник, пропозиція якого набрала 
найбільшу кількість балів. 

    У випадку однакового значення показника, переможець 
визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних 
торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш 
двох третин членів комітету.   

    Загальний строк  розгляду,  оцінки та визначення   переможця 
процедури закупівлі  не повинен перевищувати 20 робочих днів з 
дня розкриття пропозицій  конкурсних торгів. 



5.2. Виправлення 
арифметичних 
помилок  

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, 
допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій 
пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у 
порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови 
отримання письмової згоди на це учасника, який подав 
пропозицію конкурсних торгів. 

Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних 
помилок. 

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

5.3. Інша інформація  

Порядок отримання документації конкурсних торгів 
Замовник, протягом трьох робочих днів з дня отримання від 
фізичної/ юридичної особи письмового запиту безоплатно 
надсилає або надає документацію конкурсних торгів. 

Письмовий запит адресується: вул. Хорива, 39 -  41, 6 поверх, кім. 
5, м. Київ, 04071, Україна Національний олімпійський комітет 
України.   

У письмовому запиті повинно бути зазначено:  номер оголошення 
та номер Інформаційного бюлетеня «Вісник державних 
закупівель», в якому це оголошення опубліковане; повне 
найменування особи, яка має намір взяти участь у торгах, її 
поштова адреса, код за ЄДРПОУ, номери телефонів (факсу) та 
інших засобів зв’язку (e-mail за наявності). 

Днем подання запиту на отримання документації конкурсних 
торгів вважається день його реєстрації у Національному 
олімпійському комітеті України.  

Реєструються тільки оригінали запитів. 

Особа, яка зробила письмовий запит, отримує документацію 
конкурсних торгів особисто або поштою.    

Порядок розрахунку загальної вартості пропозиції 
Учасник визначає ціни на товари, роботи та послуги, які він 
пропонує надати за договором, з урахуванням усіх своїх витрат, 
податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. До 
розрахунку ціни входять усі види послуг, у тому числі й ті, які 
доручатимуться для виконання третім особам.  

Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни 
повинні бути чітко визначені.  

Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних 
дозволів, ліцензій, сертифікатів та самостійно несе всі витрати на 
отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.  

До розрахунку загальної вартості  пропозиції конкурсних торгів не  
включаються будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення 
процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, 
зокрема витрати, пов’язані із оформленням забезпечення 
конкурсних торгів, витрати, пов’язані із укладанням  договору, у 
тому числі і ті, що пов’язані із його нотаріальним посвідченням. 
Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його 
прибутку. 



Інша інформація 
Документи, що непередбачені законодавством при здійсненні 
діяльності учасником, не подаються ним у складі пропозиції 
конкурсних торгів. В такому випадку учасник замість таких 
документів складає довідку з переліком ненаданих документів та 
зазначенням підстав їх неподання (з посиланням на конкретні 
норми закону). 

Учасники – нерезиденти, для підтвердження відповідності 
кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам замовника, подають 
у складі своєї пропозиції документи, передбачені законодавством 
країн, де вони зареєстровані. 

У разі перенесення дати розкриття, надані учасником документи 
залишаються чинними, якщо вони були дійсними на дату 
розкриття, зазначену у оголошенні про проведення торгів 

5.4. Відхилення 
пропозицій конкурсних 
торгів  

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо: 

1) учасник: 

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 
Закону; 

не погоджується з виправленням виявленої замовником 
арифметичної помилки; 

не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке 
забезпечення вимагалося замовником; 

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 
Закону; 

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам 
документації конкурсних торгів. 

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із 
зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого 
відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого 
рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.  

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

Замовник відміняє торги у разі:  

відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт та послуг; 

неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені 
порушення законодавства з питань державних закупівель;  

виявлення факту змови учасників;  

порушення порядку публікації оголошення про проведення 
процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати 
процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;  

подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних 
торгів, 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.  

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).  



Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі 
якщо:  

ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує 
суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;  

здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної 
сили;  

скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і 
послуг. 

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. 

VI. Укладання договору про закупівлю  

6.1. Терміни укладання 
договору   

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

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію 
конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 
днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації 
конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж 
через 14 днів з дати публікації у державному офіційному 
друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення 
про акцепт пропозиції конкурсних торгів. 

Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою 
замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію 
конкурсних торгів якого було акцептовано, відповідно до вимог 
документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції у строк 
не раніше ніж через п'ять днів з дня публікації у державному 
офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель 
повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не 
пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту 

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

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

Учасник - переможець процедури закупівлі при укладенні 
договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження 
певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого 
дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності 
передбачено законодавством.  

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту 
пропозиції конкурсних торгів (у тому числі ціни за одиницю 
продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні 
змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного 
виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення 
обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та 
узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про 
закупівлю.  



Істотними умовами договору є умови про предмет договору, 
умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для 
договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою 
хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.  

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

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про 
закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або 
не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, 
визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш 
економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії 
яких ще не минув  

6.4. Забезпечення 
виконання договору 
про закупівлю  

Учасник, конкурсна пропозиція якого акцептована, вносить 
забезпечення виконання договору в розмірі 5 % його кошторисної 
вартості у вигляді грошового завдатку, який перераховується на 
рахунок Національного олімпійського комітету України (р/р 
26006012820116  у  ПАТ  «Укрексімбанк»,  МФО 322313, ід. код за 
ЄДРПОУ 00013238).  

Внесення забезпечення виконання договору не припиняє 
виконання зобов’язань за  Договором та не змінюють вимог щодо 
професійної та технічної компетентності учасника.   

Забезпечення виконання договору вноситься учасником - 
переможцем не пізніше дати укладення договору про закупівлю. 

Замовник повертає забезпечення виконання договору про 
закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, а 
також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або 
договору про закупівлю недійсними у випадках, передбачених 
частинами першою та другою статті 30, частиною третьою статті 
31 Закону, а також згідно з умовами, зазначеними у договорі, але 
не пізніше ніж протягом трьох банківських днів з дня настання 
зазначених обставин. 

 



Додаток 1 
 

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ 
ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ ТА ІНШИМ 

ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА  

 
1. Копія Статуту (для юридичних осіб) або іншого установчого документу із змінами та 
доповненнями.  

2. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з податкової інспекції про відсутність 
заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету, дійсна на дату розкриття конкурсних  
пропозицій. 

3. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки, наданої відповідним уповноваженим 
органом, про відсутність учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких 
порушено провадження у справі про банкрутство, не більше місячної давнини відносно дати 
розкриття конкурсних пропозицій. 

4. Виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - 
підприємців. 

5. Копія довідки з ЄДРПОУ (для юридичних осіб). 

6. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (для фізичних осіб). 

7. Довідка у довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають 
відповідні знання та досвід. 

8. Довідка у довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази. 

9. Довідка у довільній формі про досвід виконання аналогічних договорів (для підтвердження 
інформації також надати копії відповідних договорів (не більше трьох). 

10. Копія балансу за 1 квартал 2013 р. з відміткою про прийняття органом Держкомстату. 

11. Копія звіту про фінансові результати за 1 квартал 2013 р. з відміткою про прийняття 
органом Держкомстату. 

12. Копія звіту про рух грошових коштів за 2012 р. з відміткою про прийняття органом 
Держкомстату. 

13. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з обслуговуючого банку про відсутність 
(наявність) заборгованості за кредитами. 

14. Копія документа, який підтверджує повноваження керівника (іншої уповноваженої особи) 
на укладення договору (копія протоколу засновників, копія наказу про призначення 
директора, довіреність, доручення або інший документ, що  підтверджує повноваження 
посадової особи учасника на укладення договору про закупівлю).    

15. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про учасника:  

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів); 

б) керівництво (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних 
осіб; 

в) форма власності, організаційно-правова форма (для юридичних осіб); 

г) банківські реквізити; 

д) система оподаткування;  

е) прізвище, ім'я, по батькові, телефон та e-mail відповідальної за оформлення пропозиції 
конкурсних торгів особи (контактної особи). 

16. Копія паспорту (для фізичних осіб). 



17. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або копія свідоцтва 
платника єдиного податку (відповідно до обраної учасником системи оподаткування). 

18. Довідка, складена у довільній формі, в якій учасник підтверджує відсутність підстав для 
прийняття замовником рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі 
відповідно до частини першої статті 17 Закону. 

19. Детальний розрахунок вартості конкурсної пропозиції (калькуляція витрат). 
  

Довідки учасника повинні бути підписані керівником або уповноваженою особою учасника, 
надані на фірмовому бланку та завірені  печаткою (у разі наявності). 

За надання недостовірної інформації учасник несе відповідальність відповідно до вимог 
чинного   законодавства. 

Документи, що непередбачені законодавством при здійсненні діяльності учасником, не 
подаються ним у складі пропозиції конкурсних торгів. В такому випадку учасник замість 
таких документів складає довідку з переліком ненаданих документів та зазначенням підстав 
їх неподання (з посиланням на конкретні норми закону). 

Учасники – нерезиденти, для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям та 
іншим вимогам замовника, подають у складі своєї пропозиції документи, передбачені 
законодавством країн, де вони зареєстровані. 

У разі перенесення дати розкриття, надані учасником документи залишаються чинними, 
якщо вони були дійсними на дату розкриття, зазначену у оголошенні про проведення торгів. 



Додаток 2 

 

ФОРМА «ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ» 
 

Ми, (найменування учасника), надаємо свою  пропозицію конкурсних торгів щодо 
участі у відкритих торгах на закупівлю: ДК 016:2010 код 59.11.1  Послуги щодо 
виробництва кінофільмів, відеофільмів  і телевізійних програм  (послуги з виготовлення 
та розміщення в ефірі телевізійних програм, що висвітлюють розвиток олімпійського 
руху в Україні – 20 телепрограм)  згідно з технічними та іншими вимогами замовника торгів. 

Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічні вимоги, на виконання 
зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та 
погоджуємося виконати вимоги замовника та договору на загальну суму (з/без ПДВ)*:  

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

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня 
розкриття пропозицій конкурсних торгів, установленого Вами. Наша пропозиція буде 
обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення 
зазначеного терміну. 

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

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

5. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання підписати 
договір із замовником не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції, а також під час 
його укладання внести забезпечення виконання договору на умовах, зазначених у пункті 6.4 
документації конкурсних торгів, у вигляді грошового завдатку.  

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

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

 

____________________ 
Примітки до форми «ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ»: 

*Вказується «(з ПДВ)», якщо до загальної вартості пропозиції включена сума ПДВ. Вказується «(без ПДВ)», 
якщо відповідно до законодавства предмет закупівлі чи учасник звільнені від сплати ПДВ. 

Форма «ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ» подається учасником на фірмовому бланку. 

Учасники мають дотримуватись встановленої форми. Внесення в форму «ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ 
ТОРГІВ»  будь-яких змін неприпустимо. 

Загальна сума пропозиції вказується цифрами та прописом. 



Додаток 3 

 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 

Технічне завдання 
на послуги з виготовлення та розміщення в ефірі телевізійних програм, що висвітлюють 

розвиток олімпійського руху в Україні 
(20 телепрограм, протягом  2013 року) 

 
1. Щотижнева спортивна програма. 
Виробництво аудіовізуальної програми, яка висвітлює діяльність НОК України, та 
розміщення на телевізійному  каналі з  спортивно – інформаційним форматом 
телемовлення  з покриттям не менше 60% території України. 
2. Вихід в ефір в прайм-тайм з повтором в інший день (оригінальний показ в понеділок у 

проміжку з 19:00 до 22:00, повтор у вівторок у проміжку з 14:00 до 18:00). 
3. Кількість щотижневих показів та час виходу передачі може змінюватися за 

погодженням з Замовником.  
4. Програма українською мовою. 
5. Програма на високому професійному рівні. 
6. Тривалість програми –  орієнтовано  20 хвилин. 
7. Кількість програм за період – 20 оригінальних показів. 
8. Формат – програма соціальної направленості про розвиток олімпійського руху в 

Україні та світі, діяльність НОК України, про виступи українців та топ-події світового 
масштабу в олімпійських видах спорту, про підготовку спортсменів України до 
Зимових Ігор 2014 року в Сочі та Ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро.  

9. Основні інформаційні напрямки: 
- Виступи українських спортсменів на знакових міжнародних змаганнях, топ-

події світового олімпійського спорту – враження учасників подій у форматі «від 
першої особи» 

- Підготовка та проведення Олімпійських Ігор, інших міжнародних змагань – 
соціальна складова, інфраструктурні проекти; подання заявок на право 
проведення Ігор, вплив Олімпійських Ігор на суспільне життя, спадок Ігор  

- Діяльність НОК України, промотування ідеології олімпійського руху, акції та 
активність в регіонах 

- Повсякденне спортивне життя, дитячий спорт, родини спортсменів-олімпійців 
та їх особисте життя, вболівальники спорту 

- Історія олімпійського руху в спогадах учасників та свідків подій 

Учасник надає пропозиції та затверджує із Замовником зміст кожної програми. 
10. Розробка творчої концепції, виробництво та розміщення. 

 
Для участі в торгах: 

1. Учасник має надати Замовнику інформацію щодо можливості виготовлення та 
трансляції телепрограми, а саме: 

- надати інформацію щодо забезпечення технічними засобами для виготовлення та 
трансляції телепрограми. 

- надати інформацію щодо забезпечення транспортними засобами для виготовлення 
телепрограми. 

- надати інформацію щодо професійної відповідності фахівців для виготовлення та 
трансляції телепрограми. 

2. Учасник має надати підтвердження каналів у вигляді угоди щодо згоди надати 
каналом ефіру для програми вказаного хронометражу та в зазначений проміжок часу. 

 



                                                            
                             «Затверджую» 

 
                                                                                       _________________ 

                  
                                                                                                      Голова Комітету з                    
                                                            конкурсних торгів  

                                                                               НОК України 
                                                                              Яковлев О.В.  

                                                                                         « 29 » липня 2013 року 
                          
 
 
 

Зміни 
до документації  конкурсних торгів, затвердженої рішенням комітету конкурсних  торгів  
від  21  червня 2013 р., протокол засідання  №  27 вт, на закупівлю ДК 016:2010 код 
59.11.1  Послуги щодо виробництва кінофільмів, відеофільмів  і телевізійних програм  
(послуги з виготовлення та розміщення в ефірі телевізійних програм, що висвітлюють 
розвиток олімпійського руху в Україні). 
 
І. У пункті 3.1 розділу ІІІ документації конкурсних торгів слова «Не відкривати до  
31.07.2013 р. до 15:30» замінити словами «Не відкривати до  07.08.2013 р. до 15:30» 
 
ІІ. У пункті 4.1 розділу ІV документації конкурсних торгів кінцевим строком подання 
пропозицій конкурсних торгів записати «07.08.2013 р. о 11:00» 
  
ІІІ. У пункті 4.2 розділу ІV документації конкурсних торгів дату та час розкриття пропозицій 
конкурсних торгів записати «07.08.2012 р. о 15:30» 
   
ІV. Відповідно до внесених змін продовжити строк подання та розкриття пропозицій 
конкурсних торгів. 
 



                                                            
                             «Затверджую» 

 
                                                                                       _________________ 

                  
                                                                                                      Голова Комітету з                    
                                                            конкурсних торгів  

                                                                               НОК України 
                                                                              Яковлев О.В.  

                                                                                         « 05 » серпня 2013 року 
                          
 
 
 

Зміни 
до документації  конкурсних торгів, затвердженої рішенням комітету конкурсних  торгів  
від  21  червня 2013 р., протокол засідання  №  27 вт, на закупівлю ДК 016:2010 код 
59.11.1  Послуги щодо виробництва кінофільмів, відеофільмів  і телевізійних програм  
(послуги з виготовлення та розміщення в ефірі телевізійних програм, що висвітлюють 
розвиток олімпійського руху в Україні). 
 
І. У пункті 3.1 розділу ІІІ документації конкурсних торгів слова «Не відкривати до  
07.08.2013 р. до 15:30» замінити словами «Не відкривати до 14.08.2013 р. до 15:30» 
 
ІІ. У пункті 4.1 розділу ІV документації конкурсних торгів кінцевим строком подання 
пропозицій конкурсних торгів записати «14.08.2013 р. о 11:00» 
  
ІІІ. У пункті 4.2 розділу ІV документації конкурсних торгів дату та час розкриття пропозицій 
конкурсних торгів записати «14.08.2012 р. о 15:30» 
   
ІV. Викласти Додаток 3 до документації конкурсних торгів в новій редакції (додається). 
 
V. Відповідно до внесених змін продовжити строк подання та розкриття пропозицій 
конкурсних торгів. 



Додаток 3 
(в новій редакції від 05.08.2013) 

 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 

Технічне завдання 
на послуги з виготовлення та розміщення в ефірі телевізійних програм, що висвітлюють 

розвиток олімпійського руху в Україні 
(20 телепрограм, протягом  2013 року) 

 
11. Щотижнева спортивна програма. 

Виробництво аудіовізуальної програми, яка висвітлює діяльність НОК України, та 
розміщення на загальнонаціональному телевізійному  каналі (на загальнонаціональному 
телемовникові). 

12. Вихід в ефір в прайм-тайм з повтором в інший день (оригінальний показ в понеділок у 
проміжку з 19:00 до 22:00, повтор у вівторок у проміжку з 14:00 до 18:00). 

13. Кількість щотижневих показів та час виходу передачі може змінюватися за 
погодженням з Замовником.  

14. Програма українською мовою. 

15. Програма на високому професійному рівні. 

16. Тривалість програми –  орієнтовано  20 хвилин. 

17. Кількість програм за період – 20 оригінальних показів. 

18. Формат – програма соціальної направленості про розвиток олімпійського руху в 
Україні та світі, про діяльність НОК України, про виступи українців та топ-події 
світового масштабу в олімпійських видах спорту, про підготовку спортсменів України 
до Зимових Ігор 2014 року в Сочі та Ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро.  

19. Основні інформаційні напрямки: 

- Виступи українських спортсменів на знакових міжнародних змаганнях, топ-
події світового олімпійського спорту – враження учасників подій у форматі «від 
першої особи»; 

- Підготовка та проведення Олімпійських Ігор, інших міжнародних змагань – 
соціальна складова, інфраструктурні проекти; подання заявок на право 
проведення Ігор, вплив Олімпійських Ігор на суспільне життя, спадок Ігор; 

- Діяльність НОК України, пропагування ідеології олімпійського руху, акції та 
активність в регіонах; 

- Повсякденне спортивне життя, дитячий спорт, родини спортсменів-олімпійців 
та їх особисте життя, вболівальники спорту; 

- Історія олімпійського руху в спогадах учасників та свідків подій. 

Учасник надає пропозиції та затверджує із Замовником зміст кожної програми. 

20. Розробка творчої концепції, виробництво та розміщення. 

 

Для участі в торгах: 
3. Учасник має надати Замовнику інформацію щодо можливості виготовлення та 

трансляції телепрограми, а саме: 

- надати інформацію щодо забезпечення технічними засобами для виготовлення та 
трансляції телепрограми. 



- надати інформацію щодо забезпечення транспортними засобами для виготовлення 
телепрограми. 

- надати інформацію щодо професійної відповідності фахівців для виготовлення та 
трансляції телепрограми. 

4. Учасник має надати підтвердження загальнонаціонального телемовника у вигляді 
листа чи угоди щодо згоди надати телеканалом ефірний час для вищезазначеної 
програми. 

5. Учасник повинен надати копію відповідної ліцензії загальнонаціонального 
телемовника. 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                                                О.В.Яковлев 
 

 


