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Розділ 1. Загальні положення  

1.Терміни, які вживаються в 
документації конкурсних 
торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання 
вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель»  
від 01 червня 2010 року № 2289-VI  із змінами та 
доповненнями.. Терміни, які використовуються в цій 
документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, 
визначених Законом. 

2. Інформація про Замовника 
торгів   

- повне найменування Централізована бухгалтерія дитячо-юнацьких спортивних шкіл  
(для Дитячо-юнацької спортивної школи «Крижинка») 

- місцезнаходження м. Київ, пр-т. Павла Тичини, 18, 02098 
(фактична адреса: м. Київ, вул. Оболонська, 21 , 04071) 

- посадова особа Замовника, 
уповноважена здійснювати 
зв'язок з Учасниками 

Захаренко Наталія Вікторівна Директор, 
 м. Київ, пр-т. Павла Тичини, 18, 02098 
(фактична адреса: м. Київ, вул. Оболонська, 21 , 04071) 
Тел. 067-401-01-82; тел./факс (044) 462-59-22 

3. Інформація про предмет 
закупівлі   

- найменування предмета 
закупівлі 

(Код 93.11.1) Послуги, пов’язані з використанням  спортивних 
споруд 

- вид предмета закупівлі 
(Код 93.11.1) Послуги, пов’язані з використанням  спортивних 
споруд: (спортивно - оздоровчі послуги  льодового поля та 
прилеглих приміщень) 

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

 м. Київ, згідно Додатку 3 
 

- строк поставки товарів 
(надання послуг, виконання 
робіт) 

Листопад   - грудень 2013 року. 

4. Процедура закупівлі Відкриті торги 
5. Недискримінація 
Учасників 

Вітчизняні та іноземні Учасники беруть участь у процедурі 
закупівлі на рівних умовах. 

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

Валютою, в якій повинна бути розрахована і зазначена ціна 
пропозиції конкурсних торгів, є національна валюта України – 
гривня. 

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

Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що 
готуються учасником, можуть викладатися як українською так і 
російською мовами. У разі надання будь-яких документів 
іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською. 
Переклад (або справжність підпису перекладача) повинен бути 
засвідчений нотаріально. Визначальним є текст, викладений 
українською мовою.  
 



ІІ. 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 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 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 ст..10 Закону.  
 

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

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів 
щодо документації конкурсних торгів Замовник повинен 
забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у 
ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, 
яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно 
від їх присутності на зборах. 
Зазначена інформація оприлюднюється Замовником відповідно 
до статті 10 Закону. 

ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів ( інструкція з підготовки пропозицій 
конкурсних торгів) 

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

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі 
за підписом уповноваженої посадової особи, прошитою, 
пронумерованою та скріпленою печаткою у запечатаному 
конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише 
одну пропозицію конкурсних торгів. 

Пропозиція друкується та підписується Учасником або 
особою (особами), належним чином уповноваженими підписувати 
її за Учасника. Такі повноваження зазначаються у письмовому 
дорученні, що входить до складу пропозиції конкурсних торгів. 
На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки 
Учасника та підпис уповноваженої особи (осіб). У разі, якщо 
Учасником торгів є фізична особа, то пропозиція має містити 
лише підписи Учасника - фізичної особи. Всі сторінки пропозиції, 
на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються 
ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію. 
Відповідальність за помилки друку у документах, підписаних 



вищезазначеним чином, несе Учасник. 

На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і 
місцезнаходження Замовника;
назва предмета закупівлі відповідно до оголошення, номер 
державного офіційного друкованого видання, у якому було 
опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі, 
номер оголошення; повне найменування (прізвище, ім'я, по 
батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження 
(місце проживання), ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери 
контактних телефонів;
маркування: "Не відкривати до 07.10.2013р. до 15.00. 
(зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних 
торгів")  

 Відповідальність за помилки друку у документах, 
підписаних вищезазначеним чином, несе Учасник. Повноваження 
щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів Учасника 
процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу 
засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням 
або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової 
особи Учасника на підписання документів. 

2. Зміст пропозиції 
конкурсних торгів 
Учасника 

Пропозиція конкурсних торгів  яка подається Учасником 
процедури закупівлі, повинна складатися з: 
форми «Пропозиція конкурсних торгів» згідно з Додатком 2 
документації конкурсних торгів; 
документів, що підтверджують повноваження посадової особи або 
представника Учасника процедури закупівлі щодо підпису 
документів пропозиції конкурсних торгів; 
інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні 
характеристики предмета закупівлі (у довільній формі 
пояснювальної записки) згідно з Додатком 3 документації 
конкурсних торгів; 
документально підтвердженої інформації про їх відповідність 
кваліфікаційним критеріям згідно з Додатком 1 документації 
конкурсних торгів; 
погоджених істотних умов договору згідно з Додатком 4 
документації конкурсних торгів; 
інших документів передбачених документацією конкурсних 
торгів. 

Одержані пропозиції конкурсних торгів вносяться 
Замовником до відповідного реєстру. 

 
3. Забезпечення пропозиції 
конкурсних торгів Не вимагається 

4. Умови повернення чи 
неповернення забезпечення 
пропозиції конкурсних 
торгів  

Не вимагається 



5. Строк, протягом якого 
пропозиції конкурсних 
торгів є дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 
90 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних 
торгів. Пропозиція, дійсна на коротший період, відхиляється 
Замовником як така, що не відповідає умовам документації 
конкурсних торгів. 

До закінчення цього строку Замовник має право вимагати від 
Учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. 
Учасник має право: 
відхилити таку вимогу; 
погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним 
пропозиції конкурсних торгів 

6. Кваліфікаційні критерії 
до Учасників 

При визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації 
конкурсних торгів Замовник може керуватися переліком 
кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону. 
Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до Учасників 
відповідно до статті 16 Закону, вимоги, встановлені статтею 17 
Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження 
відповідності Учасників встановленим критеріям та вимогам 
згідно із законодавством 
Перелік документів, які вимагаються для підтвердження 
відповідності пропозиції Учасника кваліфікаційним критеріям, 
надається у Додатку 1 документації конкурсних торгів. 

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

Перелік технічних, якісних та кількісних характеристик, що 
вимагаються, надається у Додатку 3 документації конкурсних 
торгів.  

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

Лоти не вимагаються  

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. Такі зміни чи 
заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів 
враховуються у разі, коли вони отримані Замовником до 
закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів 
У разі відкликання Учасником його пропозиції конкурсних торгів, 
відповідний лист Учасника про відкликання його пропозиції 
реєструється у реєстрі пропозицій конкурсних торгів у розділі 
«Інша інформація» та зберігається разом з відкликаною 
пропозицією до процедури розкриття. 

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 

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

 

- спосіб подання пропозицій 
конкурсних торгів: Особисто або поштою  

- місце подання пропозицій 
конкурсних торгів 

 
м. Київ, вул. Оболонська, 21 , 04071 



 

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

 
07.10.2013 р. до 14 год 00хв. 
Пропозиції конкурсних торгів, отримані Замовником після 
закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються 
Учасникам, що їх подали. 
На запит Учасника Замовник протягом одного робочого дня з 
дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції 
конкурсних торгів із зазначенням дати та часу 

2. Місце, дата та час 
розкриття пропозицій 
конкурсних торгів   

 

- місце розкриття пропозицій 
конкурсних торгів м. Київ, вул. Оболонська, 21 , 04071 

- дата та час розкриття 
пропозицій конкурсних торгів 

07.10.2013 р. о 15 год 00 хв. 
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. 
Перед процедурою розкриття пропозицій конкурсних торгів 
присутні Учасники (уповноважені представники Учасників) 
конкурсних торгів повинні надати Замовнику документи, а 
саме: 
паспорт або інший документ, що посвідчує особу 
уповноваженого представника учасника. 
 
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється 
наявність чи відсутність усіх необхідних документів, 
передбачених документацією конкурсних торгів, а також 
оголошуються найменування та місцезнаходження кожного 
Учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена 
інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій 
конкурсних торгів. 
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається 
у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, 
встановленою Уповноваженим органом. 
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується 
членами комітету з конкурсних торгів та Учасниками, які 
беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних 
торгів. 
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та 
печаткою Замовника копія протоколу розкриття пропозицій 
конкурсних торгів надається будь-якому Учаснику на його 
запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого 
запиту. 
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів 
оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону 

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 

1. Перелік критеріїв та Замовник має право звернутися до Учасників за роз'ясненнями 



методика оцінки пропозиції 
конкурсних торгів із 
зазначенням питомої ваги 
критерію 

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 

До оцінки допускаються пропозиції конкурсних торгів, які 
не були відхилені та не прийнято рішення про відмову 
Учасникові. 

 
Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на 

основі наступних критеріїв: 
 

№ 
з/п Найменування критерію 

Питома вага 
(максимальна кількість 

балів кожного з 
критеріїв) 

. Ціна  100 
Всього 100 

 
 

Методика оцінки пропозицій конкурсних торгів Учасників 
полягає у визначенні загальної кількості балів для кожної 
пропозиції конкурсних торгів за показниками критеріїв.  

Показники критеріїв беруться з пропозицій конкурсних 
торгів Учасників. 

Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам. 
За кожним критерієм визначається бальна оцінка 

відповідно до наступної методики: 
 
1. Кількість балів за критерієм “Ціна” визначається 

наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, ціна якої 
найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива 
кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій 
конкурсних торгів визначається за формулою: 

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

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

“Ціна”. 
 
Переможцем торгів визначається Учасник, пропозиція 

конкурсних торгів якого одержала найбільшу кількість балів. 
 

2. Виправлення 
арифметичних помилок 

Замовник має право на виправлення арифметичних 
помилок, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів, під 
час процедури оцінки, за умови отримання письмової згоди 
Учасника, який подав цю пропозицію, на таке виправлення. 
Помилки виправляються Замовником у такій послідовності: 

- при розходженні між сумами, вказаними літерами та в 



цифрах, сума літерами є визначальною; 
- 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. 

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

3. Інша інформація 

До оцінювання пропозицій конкурсних торгів Замовник 
попередньо вивчає пропозиції з метою визначення: 
а) відповідності Учасника кваліфікаційним вимогам та 
додатковим умовам зазначеним у документації конкурсних 
торгів; 
б) відповідності пропозиції умовам документації конкурсних 
торгів; 
в) відповідності пропозицій конкурсних торгів Учасника 
інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні 
характеристики предмета закупівлі, визначених у Додатку 3 
документації конкурсних торгів, що є її невід’ємною частиною 
документації конкурсних торгів. 

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 цього Закону; 
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам 
документації конкурсних торгів. 
Про відхилення пропозиції конкурсних торгів учасник 
повідомляється із зазначенням аргументованих підстав  
протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення 
та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.  

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; 
відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів; 
якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох 



Учасників. 
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у 
разі, якщо: 
ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує 
суму, передбачену Замовником на фінансування закупівлі; 
здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної 
сили 
скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, 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 

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 
відповідно до вимог документації конкурсних торгів та 
акцептованої пропозиції у строк 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. 
 

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

Відповідно до вимог статей 40 Закону та Додатку 4 
документації конкурсних торгів. 

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 укладання 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. 

4. Забезпечення виконання 
договору про закупівлю 

не вимагається  

 
 



ДОДАТОК 1 
 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ, ДОДАТКОВІ УМОВИ ТА ДОКУМЕНТИ 
ПРО ЇХ ПІДТВЕРДЖЕННЯ 

 
1. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ  

 
 
Кваліфікаційні вимоги до Учасників, перелік критеріїв оцінки відповідності Учасників 

встановленим кваліфікаційним вимогам, перелік документів, які необхідно подати для 
підтвердження відповідності Учасників встановленим кваліфікаційним вимогам наведені в 
таблиці: 
№ 
з/п 

Кваліфікаційні вимоги до 
Учасника 

Документи, що мають бути надані 
Учасником для підтвердження кваліфікації 

1. Наявність обладнання та 
матеріально-технічної бази, у тому 
числі власних виробничих 
потужностей та/або центрів 
обслуговування на території України 

Довідка у довільній формі про наявність 
обладнання та матеріально-технічної бази, 
підписана уповноваженою посадовою особою 
Учасника та скріплена його печаткою. 

2. Наявність працівників відповідної 
кваліфікації, які мають необхідні 
знання та досвід 

Довідка у довільній формі про наявність 
працівників, їх знання, досвід та кваліфікацію, 
підписана уповноваженою посадовою особою 
Учасника та скріплена його печаткою. 

 
3. Наявність документально 

підтвердженого досвіду виконання 
аналогічних договорів 

Довідка у довільній формі щодо виконання 
аналогічних договорів та копії таких договорів 
за останні три роки. 

4. Наявність фінансової спроможності Копії балансу, звіту про фінансові результати 
за останній звітній період та копії звіту про 
рух грошових коштів за останній звітний 
період. Якщо складання та надання зазначених 
документів не передбачено для учасника 
законодавством – необхідно надати 
інформацію в довільній формі, щодо  
звільнення учасника від подання даних 
документів і причину такого звільнення, 
завірену відповідно до вимог цієї 
документації.  
    Довідка з обслуговуючого банку про 
відсутність заборгованості за кредитами не 
більше місячної давнини відносно дати 
розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

 

2. ДОДАТКОВІ УМОВИ ТА ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПОДАТИ 
УЧАСНИКАМ 

2.1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про Учасника: 
2.1.1. Реквізити (адреса, телефон, факс, електронна пошта). 
2.1.2. Керівництво (прізвище, ім’я, по батькові, посада, телефони для контактів). 
 2.2. Копія документа свідоцтва про державну реєстрацію Учасника  або копія виписки з 

єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які видані не раніше, 
як за 30 днів до дати розкриття. 

   2.3. Копія Статуту або іншого установчого документу в повному обсязі. 



 2.4. Копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 
(ЄДРПОУ) (для юридичних осіб). 

2.5. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду – для фізичних осіб. 
2.6. Копія паспорту – для фізичних осіб. 
2.7. Довідка з податкової інспекції про відсутність заборгованості зі сплати податків і 

зборів  (обов’язкових платежів) до бюджету, яка дійсна на дату розкриття пропозицій конкурсних 
торгів. 

2.8. Оригінал або засвідчена Учасником копія документу, який підтверджує повноваження 
особи(осіб) на підписання документів пропозиції конкурсних торгів, на підписання договору про 
закупівлю за результатами торгів, наприклад:  
 - виписка (витяг) з протоколу зборів засновників (Учасників) про призначення директора, 
президента, голови правління підприємства Учасника; наказ про призначення керівника Учасника 
– відповідно до положень статуту Учасника; 
 - довіреність керівника Учасника на ім'я уповноваженої посадової особи Учасника, 
оформлена згідно з вимогами чинного законодавства; 
 - наказ або інші документи, які підтверджують повноваження особи(осіб) на підписання 
документів пропозиції конкурсних торгів, на підписання договору про закупівлю за результатами 
торгів. 

2.9. Оригінал або нотаріально засвідчена копія довідки про відсутність підприємства 
Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про 
банкрутство не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів, 
видана уповноваженою на це установою. 

2.10. Нотаріально завірену копію або оригінал державної ліцензії  на право провадження 
діяльності з даного виду послуг,.у разі якщо данний вид діяльності ліцензується. 

2.11.Довідка довільної форми відповідно до вимог п.1 ст.17 Закону, завірена підписом та 
печаткою учасника. 

2.12. Учасникам, які є акціонерними товариствами, необхідно надавати витяг з реєстру 
власників цінних паперів.   
           

 

Всі копії та довідки Учасника повинні бути належним чином посвідченими, тобто підписані 
уповноваженою особою Учасника (для юридичних осіб підпис уповноваженої особи Учасника  
засвідчується власною печаткою Учасника).  



ДОДАТОК 2 
 

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

 
ФОРМА: "ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ" 

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку (у разі його наявності) 
 

Ми, (повне найменування та адреса, місцезнаходження Учасника процедури закупівлі), надаємо 
свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю ________ . 

Вивчивши документацію конкурсних торгів та всі вимоги на виконання зазначеного вище, 
ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги 
Замовника та Договору на загальну суму: 

  
_________________________________________________________________ грн. (з ПДВ); 
                                     (зазначити цифрами та прописом) 

 
1. До акцепту нашої 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 
відкриття пропозицій конкурсних торгів. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас 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, оцінка пропозиції 
здійснюється виключено на основі методики оцінки, наведеної в цій документації. 

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

 
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, (для 

юридичних осіб підпис уповноваженої особи Учасника засвідчується власною 
печаткою Учасника)_______________________________________________________ 
 
 



ДОДАТОК 3 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

 
“ _________________________________________" 

 
Умови, які сприяють тренуванням, проведенням змагань учнів-спортсменів, займатися 

загально-фізичною підготовкою для досягнення високих результатів з хокею, це: 
 
1.  Для середньої вікової категорії, віком від 11 - 14 років , а саме:                                                                 

- площа льодового поля – не менше 26 х 56 м²; 
- льодовідновлювальна машина; 
- комплект хокейних воріт; 
- наявність відповідних місць облаштування майданчику для проведення матчу ( для суддів, 

осіб, тощо); 
- покриття льоду придатне для проведення матчу ( чисте, прозоре, рівне); 
- наявність табло; 
- наявність бортів відповідного стандарту ПХФ; 
- наявність світла: освітлювальне обладнання згідно норм та правил ДБН ( не менше 300 лк); 
-  аудіо система, підсилювач, гучномовці, мікрофон - для акустичного благоустрою льодового 
катка; 

2. Місце і строк надання  спортивно-оздоровчих послуг льодового поля та прилеглих приміщень:  
м. Київ, листопад -  грудень 2013 року. 
3. Час занять:бажано  понеділок – п’ятниця  в період  часу з 15.30 до 19.00 год., для проведення 
змагань – вихідні дні.  
4. Прилеглі технічні приміщення, які пов’язані з обслуговуванням учнів-спортсменів:  

 - душові ; 
 - роздягальні ; 
 - радіовузол;  
 - спортивний зал; 
 - медпункт – 1; інші технічні приміщення. 
 
  Документальне підтвердження відповідності приміщень технічним, якісним та 
кількісним характеристикам надавати у довільній формі пояснювальної записки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ДОДАТОК 4 

 
Істотні умови договору: 
 

- Предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент); 
-     Кількість товарів, робіт або послуг та вимоги щодо їх якості : ( зазначаються найменування 
(номенклатура) та  кількість (обсяг) відповідних послуг). 
- Порядок здійснення оплати: (зазначаються вид, порядок та строки розрахунків; якщо 

особливості здійснення попередньої оплати за державні кошти встановлені законодавством, 
відповідні умови договору зазначаються з урахуванням цих особливостей) 

- Сума, визначена у договорі: ( ціна договору вказується у національній валюті, ціна 
договору визначається відповідно до Закону України «Про додаток на додану вартість»). 

- Термін та місце поставки товарів, надання послуг, виконання робіт; 
- Строк дії договору: ( Строк дії договору зазначається відповідно до статті 631 Цивільного 

кодексу України)  
- Права та обов’язки сторін: ( права та обов’язки Замовники і Учасника визначаються 

виходячи з правового регулювання конкретних видів договорів відповідно до положень 
Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших нормативно-
правових актів). 

- Зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального 
фінансування видатків: (обсяг закупівлі товарів (робіт, послуг) може бути зменшено 
відповідно до реальної потреби в закупівлі та наявності виділених бюджетних коштів.) 

- Відповідальність сторін: (  у разі якщо хоча б одна Сторона договору є суб’єктом 
господарювання, що належить до державного сектору економіки, або порушення пов’язане 
з виконанням державного контракту, або виконання зобов’язання фінансується за рахунок 
Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту, у договорі обов’язково 
передбачаються штрафні санкції за порушення зобов’язань у розмірі, передбаченому 
частиною другою статті 231 Господарського кодексу України, якщо інший розмір  не 
передбачено законом чи договором). 

 
* Примітка: 
а) умови договору про закупівлю не повинні відрізнятись від змісту пропозиції конкурсних торгів 

(цінової пропозиції); 
б) істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватись після його підписання до 

виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених п.5 ст.40 Закону  
 


