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Інструкція з підготовки пропозицій конкурсних торгів 

І. Загальні положення 
1 2 

1. Терміни, які 
вживаються в 
документації 
конкурсних торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог 
 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (2289-17) 
(далі  – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації 
конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом 

2. Інформація про 
замовника торгів 

 

- повне 
найменування 

Республіканське вище училище фізичної культури  (далі – замовник) 

- місцезнаходження 02156, м. Київ, вул. Матеюка, 4. 

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

Власюк Олександр Федорович, начальник служби з матеріального 
забезпечення, телефон: (044) 549-11-71, е-mail: tender_rvufk@mail.ru 
 
 

3. Інформація про 
предмет закупівлі 

 

- найменування 
предмета закупівлі 

послуги, пов’язані з використанням спортивних споруд, код за ДК 
016-2010 – 93.11.1 

- вид предмета 
закупівлі послуги з експлуатації льодової арени 

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

м. Київ;  м. Бровари Київської обл. 
 

- строк поставки 
товарів (надання 
послуг, виконання 
робіт) 

протягом  2014 року 

4. Процедура 
закупівлі Відкриті торги 

5. Недискримінація 
учасників 

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

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

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.  
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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.  
Під час проведення процедур закупівель усі документи, що 
подаються у складі пропозиції конкурсних торгів, готуються 
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 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. 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 
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1. Оформлення 
пропозиції 
конкурсних торгів 

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

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за 
підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, 
пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. 
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну 

пропозицію конкурсних торгів.  
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури 

закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис  
уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а 
також відбитки печатки*.     
Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних 

торгів учасника процедури закупівлі підтверджується одним з 
наступних документів, який має бути завірений власною печаткою 
учасника: випискою з протоколу засновників, наказом про 
призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що 
підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання 
документів. 
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;         
- маркування: “Не відкривати до __________________” 
(зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів)  
                                                                                                                                                          

2. Зміст пропозиції 
конкурсних торгів 
учасника 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури 
закупівлі, повинна складатися з: 
- реєстру наданих документів; 
- пропозиції конкурсних торгів (форма наведена в Додатку 1); 
- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або 
представника учасника процедури закупівлі щодо підпису 
документів пропозиції конкурсних торгів;       
- документального підтвердженої інформації про їх відповідність 
кваліфікаційним критеріям; 
- документального підтвердження відповідності пропозиції 
конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим 
вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником; 
- істотні умови, які обов'язково включаються до договору про 
закупівлю за підписом уповноваженої посадової особи учасника та 
скріплені печаткою (у разі наявності); 
- інших документів, визначених в документації конкурсних торгів та 
додатках до неї. 
Перелік додаткових документів, що має надати Учасник: 
1. Копія виписки з  єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців. 
2. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб). 
3. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для 
фізичних осіб). 
4. Копія паспорту (для фізичних осіб), завірена підписом учасника 
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торгів. 
5.Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ - для юридичних 
осіб (у разі наявності). 
6. Копія Свідоцтва про право сплати єдиного податку - для 
юридичної особи або фізичної особи-підприємця (у разі наявності). 
 
Якщо учасник не подав у складі своєї пропозиції документи, які не 
передбачені чинним законодавством для нього, а вони вимагаються 
цією документацією конкурсних торгів, він повинен надати щодо 
цього письмове пояснення.   
 
Ціна пропозиції конкурсних торів зазначається у формі «Пропозиція 
конкурсних торгів», розробленій згідно з Додатком №1 документації 
конкурсних торгів.  
Учасник визначає ціни на послуги, які він пропонує надати за 
договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або 
мають бути сплачені, на умовах, викладених в технічному завданні 
та основних умовах Договору. 
  
Учасник при розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не має 
права включати в ціну пропозиції конкурсних торгів будь-які 
витрати, понесені ним у процесі підготовки пропозиції конкурсних 
торгів 
Неспроможність учасника належним чином підготувати пропозицію 
буде віднесено на його ризик. Відсутність документів, передбачених 
п.2 розділу ІІІ цієї документації, розцінюється як невідповідність 
пропозиції умовам документації. Якщо учасник не подав у складі 
своєї пропозиції документи, які не передбачені чинним 
законодавством для нього, а вони вимагаються цією документацією 
конкурсних торгів, він повинен надати щодо цього письмове 
пояснення.   
Пропозиції, які не відповідають умовам цієї  документації,  
відхиляються. 

3. Забезпечення 
пропозиції 
конкурсних торгів

Не вимагається      

4. Умови 
повернення чи 
неповернення 
забезпечення 
пропозиції 
конкурсних торгів 

-  

5. Строк, протягом 
якого пропозиції 
конкурсних торгів 
є дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 
днів. 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. 
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6. Кваліфікаційні 
критерії до 
учасників 

Кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 
Закону та перелік документів, які повинен надати учасник для 
підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям: 
1. Наявність  обладнання  та  матеріально-технічної бази, у тому  
числі власних виробничих потужностей та/або центрів 
обслуговування на  території  України: 
1.1. Інформаційна довідка, складена у довільній формі,  про наявність  
матеріально-технічної бази учасника та достатньої кількості 
обладнання для надання послуг.  
1.2. Опис льодової арени. 
1.3. Документи, що підтверджують право власності (або оренди) на 
льодову арену. 
1.4. Копії висновків, дозволів тощо щодо відповідності льодової 
арени нормам діючого законодавства. 
 
2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають 
необхідні знання та досвід: 
2.1. Інформаційна довідка, складена у довільній формі, яка містить 
відомості про кількість працівників Учасника, їх кваліфікаційно-
освітній рівень та досвід роботи. 
 
3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання 
аналогічних договорів: 
3.1. Довідка про виконання аналогічних договорів за формою: 

 
Назва 

організації 
із якою 
укладено 
договір 

П.І.Б особи та 
телефон, яка 
відповідала за 
виконання 
договору від 
організації з 
якою укладено 
аналогічний 
договір 

Предмет 
закупівлі 

Сума 
договору 

 
 

Термін 
виконання 
договору 

     
     

 
4. Наявність фінансової спроможності: 
4.1.Копія балансу за ІІІ квартал 2013 року. 
4.2. Копія звіту про фінансові результати за 9 місяців 2013 року. 
4.3. Копія звіту про рух грошових коштів за 2012 рік. 
4.4.Оригінали чи нотаріально завірені копії довідок, видані з усіх 
банківських установ, про відсутність простроченої заборгованості за 
кредитами по кожному рахунку окремо не більше місячної давнини 
відносно дати розкриття. 
 
Перелік документів, які повинен надати учасник для  
підтвердження відповідності його вимогам, встановленим ст. 17 
Закону: 
1. Копія документу, який підтверджує статус та повноваження особи 
на  підписання договору за результатами торгів (виписка (витяг) з 
протоколу зборів засновників про призначення директора, 
президента, голови правління, довіреність керівника учасника у разі 
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підписання договору про закупівлю особою, чиї повноваження не 
визначені статутом чи інше). 
2. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з податкової 
інспекції про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів 
(обов’язкових платежів) до бюджету, яка дійсна на дату розкриття 
пропозицій конкурсних торгів. 
3. Копія Статуту або іншого установчого документу. 
4. Довідка у довільній формі, що підтверджує відсутність підстав для 
відмови в участі згідно зі статтею 17 Закону. 

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

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій 
конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність 
пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, 
кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим 
замовником (технічне завдання наведено в   Додатку №2). 

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

Закупівля здійснюється щодо предмету закупівлі в цілому. 

9. Внесення змін 
або відкликання 
пропозиції 
конкурсних торгів 
учасником 

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

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 

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

 

-  спосіб подання 
пропозицій 
конкурсних 
торгів  

Особисто або поштою 

-  місце подання 
пропозицій 
конкурсних 
торгів 

02156, м. Київ, вул. Матеюка, 4, кабінет служби з матеріального 
забезпечення.  
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-  кінцевий строк 
подання 
пропозицій 
конкурсних 
торгів (дата, час)  

 
 
 
 
06.03.2014р. до 10:00 
 
 
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 

2. Місце, дата та 
час розкриття 
пропозицій 
конкурсних торгів 
  

 

-  місце розкриття 
пропозицій 
конкурсних 
торгів  

02156, м. Київ, вул. Матеюка, 4, кабінет служби з матеріального 
забезпечення. 
 

-  дата та час 
розкриття 
пропозицій 
конкурсних 
торгів  

 
 
 
06.03.2014р. 
об 11.00 год.  
 
 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 
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 
затвердженою уповноваженим органом. 
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується 
членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть 
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участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. 
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою 
замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів 
надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного 
робочого дня з дня отримання такого запиту. 
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється 
відповідно до статті 10 Закону. 

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 

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

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту 
їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та 
оцінки пропозицій. 
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з 
питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції 
конкурсних торгів. 
Оцінка  пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі одного 
критерію: ціни. 
Оцінка проводиться згідно з наступною методикою: метод 
рангування. 
Усі пропозиції оцінюються таким чином, що пропозиція, значення 
критерію для якої краще, отримує вищий ранг. 
Кращою є та пропозиція, ціна якої є найнижчою. 
У випадку однакового значення рангу, переможець визначається 
шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою 
більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин 
членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну,  
вирішальний голос має голова комітету конкурсних торгів. 

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. 
Помилки виправляються Замовником  у такому порядку: 
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; 
в) при розходженні між підсумковою ціною пропозиції, зазначеної у 
пропозиції конкурсних торгів та отриманою шляхом додавання 
елементів ціни, і підсумковою ціною пропозиції, отриманою при 
перевірці пропозиції шляхом додавання елементів ціни, 
визначальною є фактична сума ціни пропозиції, отримана шляхом 
додавання елементів ціни. 
Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, 
його  пропозиція конкурсних торгів відхиляється. 
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3. Інша інформація
  

Замовник протягом усього процесу здійснення закупівлі забезпечує 
конфіденційність інформації, наданої учасниками. Інформація про 
розгляд та  оцінку пропозицій надається виключно Уповноваженому 
органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль 
у сфері закупівель, органу оскарження та суду. 
Всі повідомлення і заяви Замовника та учасників, що стосуються 
проведення процедури закупівлі, повинні бути викладені в письмовій 
формі. Під час здійснення процедури закупівлі сторони мають право 
передавати будь-яку інформацію щодо торгів за допомогою 
факсимільного зв’язку з подальшим підтвердженням у письмовому 
вигляді. 
Замовник має право передавати учасникам будь-яку інформацію 
щодо торгів електронною поштою (на зазначену учасниками 
електронну адресу) з подальшим підтвердженням у письмовому 
вигляді. 
Усі інші питання, які не передбачені цією документацією, 
регулюються законодавством. 
Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та 
поданням його пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є 
відповідальним за зміст пропозиції учасника та за витрати учасника 
на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів. 
Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй 
пропозиції несе учасник. 
Фізична чи юридична особа, може звернутися до органу оскарження 
з метою захисту своїх прав та охороняємих законом інтересів з 
приводу дії, рішення, бездіяльність Замовника, що суперечать 
законодавству у сфері державних закупівель і в наслідок яких 
порушено право чи законні інтереси такої особи. 
Оскарження дій Замовника здійснюється у порядку, передбаченому 
Законом. 
 
 
На учасника-переможця процедури закупівлі  відповідно до ст. 527, 
528, 636 ЦК України, покладаються всі витрати, пов'язані з 
укладенням договору у сумі  8 000,00 (вісім тисяч) гривень. 
До складу зазначених витрат не включаються витрати, пов'язані з 
нотаріальним посвідченням договору. 
Зазначена вище сума має бути сплачена протягом  5 робочих днів з 

моменту отримання учасником-переможцем торгів акцепту 
пропозиції конкурсних торгів на рахунок Консультанта торгів, 
відповідно до укладеної між Замовником та Консультантом угоди 
(договір на користь третьої особи). 
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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. 
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 цього Закону.  

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

1. 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 Законом;   
     подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних 
торгів,      
     відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;   
     якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. 
 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 товарів, робіт і 
послуг.  
3. 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.   
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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, 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  

Предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент): 
Послуги, пов’язані з використанням спортивних споруд (послуги з 
експлуатації льодової арени), код за ДК 016-2010 – 93.11.1 
 
Порядок здійснення оплати:  

Розрахунки за надані послуги здійснюються  на умовах відстрочки 
платежу. 

    У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за послуги 
здійснюватиметься на протязі 5 банківських днів з дати отримання 
Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на 
свій реєстраційний рахунок 
Сума договору: _________________(визначається та заповнюється 
учасником відповідно до вимог документації конкурсних торгів та 
умов пропозиції конкурсних торгів).  
Термін та місце надання послуг: протягом 2014 року, м. Київ;  
м. Бровари Київської обл. 
Строк дії договору: до 31 грудня 2014 р. 

Права та обов'язки сторін : 

Замовник зобов’язаний: 
- своєчасно та в повному обсязі (при наявності бюджетного 
фінансування) сплачувати за надані послуги. 
Замовник має право:  
- у разі невиконання зобов’язань Учасником Замовник має право 
достроково розірвати цей договір, повідомивши про це Учасника. 
- контролювати постачання послуг у строки, встановлені цим 
договором. 
Учасник зобов’язаний: 
- забезпечити надання послуг у строки, встановлені цим договором; 
- забезпечити надання якісних послуг; 
Учасник має право:  
- своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги. 
Умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно 
від реального фінансування видатків: Замовник має право 
зменшити обсяг послуг, що закуповуються у разі зменшення 
реального фінансування видатків на ці цілі. 
Відповідальність сторін:   
За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за даним 
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Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним 
законодавством України. 
За порушення умов договору Учасник виплачує Замовнику пеню у 
розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно виконаних 
умов, за кожний день прострочення. 

 
Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту 
пропозиції конкурсних торгів (у тому числі  ціни  за  одиницю)  
Учасника (переможця  процедури закупівлі). Істотні умови договору 
про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до 
виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків 
передбачених частиною 5 статті 40 Закону України «Про здійснення 
державних закупівель». 
Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, 
достатній для проведення процедури закупівлі на початку 
наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми,  
визначеної у договорі. 

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 визначає найбільш економічно 
вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не 
минув.                                   

4. Забезпечення 
виконання 
договору про 
закупівлю  

Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається. 
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Додаток 1 
Форма пропозиції конкурсних торгів 

 
Відомості про учасника процедури закупівлі 

Повне найменування  учасника  
Керівництво (ПІБ, посада, контактні 
телефони) 

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (за 
наявності) 

 

Місцезнаходження  
Особа, відповідальна за участь у торгах (ПІБ, 
посада, контактні телефони) 

 

Факс  
Електронна адреса  
Інша інформація   
  

Пропозиція конкурсних торгів 
 

         Ми, ______________________________________________(назва Учасника), надаємо свою 
пропозицію щодо участі у конкурсних торгах на закупівлю послуг, пов’язаних з використанням 
спортивних споруд (послуги з експлуатації льодової арени), код за ДК 016-2010 – 93.11.1 згідно з 
технічними та іншими вимогами Замовника торгів. 

Вивчивши всі вимоги Замовника, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання 
Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору за ціною: 

 
_____________________________________________ гривень з ПДВ (калькуляція додається) 
 
1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з 

нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між 
нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, 
передбачені Договором. 

 2. Ми зобов'язуємося згідно вимог документації конкурсних торгів сплатити за витрати, пов'язані 
з укладанням договору у сумі 8 000,00 (вісім тисяч) гривень протягом 5 робочих днів з моменту 
отримання нами акцепту пропозиції конкурсних торгів, на рахунок Консультанта торгів, згідно з 
укладеною між Замовником та Консультантом торгів угодою (договір на користь третьої особи). 

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

4. 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. 

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

 
Керівник організації–учасника 
процедури закупівлі або інша 
уповноважена посадова особа 

 
_____________________

 
________________________ 

 (підпис) 
МП (за наявності) 

(ініціали та прізвище) 
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Додаток 2 
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета 

закупівлі (технічні вимоги) 
 
 

Технічні вимоги до льодової арени: 
- Максимальна територіальна наближеність до РВУФК; 
- Відповідність європейським стандартним розмірам; 
- Відповідність нормативним стандартам льодового покриття; 
- Відповідність нормативним стандартам освітлення льодового катка та всієї арени; 
- Наявність стандартних для хокею із шайбою бортів, захисного скла та захисних сіток; 
- Наявність місць для запасних гравців, а також суддівської бригади; 
- Наявність технічних розміток льодового поля; 
- Наявність стандартного електронного табло, а  також воріт; 
- Наявність роздягалень для одягу та спортивного інвентарю в кількості не менше 

шести; 
- Наявність душових кімнат, туалетних кімнат із сушками для рук; 
- Наявність  кімнати для заточки ковзанів; 
- Наявність кімнат для тренерського складу та медперсоналу; 
- Наявність комбайнів  для швидкого прибирання снігу, стружки та заливання льоду. 
- Наявність автомобільної стоянки; 

 
 
 

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ, ЯКІ Є ОБ”ЄКТОМ ТОРГІВ: 
 

№п/п 
 
 

Найменування Одиниці 
виміру 

кількість 

1. 

Послуги, пов’язані з використанням 
спортивних споруд (Послуги з 
експлуатації льодової арени) 

 

година 640 

 
 
 

 


