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І. Загальні положення 

1. Терміни, які вживаються 

в документації конкурсних 

торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання 

вимог Закону «Про здійснення державних закупівель» (далі-

Закон). Терміни, які використовуються в цій документації 

конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених 

Законом. 

2. Інформація про 

замовника торгів 

 

- повне найменування Відділ освіти , молоді та спорту  Недригайлівської  

районної   державної  адміністрації  

- місце знаходження 42100 вул.Леніна 4, смт.Недригайлів, Сумська обл.. 

- посадова особа замовника, 

уповноважена здійснювати 

зв'язок з учасниками: 

Секретар комітету  конкурсних  торгів – Нємцева Марія  

Іванівна 

3. Інформація про предмет 

закупівлі 

 

- найменування  предмета 

закупівлі: 
 « Реконструкція  котельні  потужністю  600 кВт. 

Недригайлівської  СЗОШ  по  вул. Комінтерну 25,  

смт. Недригайлів, Сумська  область 

 

- вид предмету закупівлі - 

 

- місце, кількість, обсяг 

поставки товарів (надання 

послуг, виконання робіт): 

Недригайлівської  СЗОШ  вул. Комінтерна 25, смт. 
Недригайлів, Сумська  область. згідно з проектно-

кошторисною документацією 

- строк поставки товарів 

(надання послуг, виконання 

робіт): 

Згідно з календарним планом 

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 національна 

валюта України – гривня. 

7. Інформація про мову 

(мови), якою (якими) 

повинні бути складені 

пропозиції конкурсних 

торгів. 

Під час проведення процедури закупівель всі документи, що 

готуються замовником, викладаються українською мовою. 

Якщо у складі пропозиції надається документ, що складений 

на іншій мові, – Учасник надає завірений переклад цього 

документу. 

ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів 

1. Процедура надання 

роз’яснень щодо 

документації конкурсних 

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 
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торгів 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. 

 

2.Порядок проведення 

зборів з метою роз’яснення 

запитів щодо документації 

конкурсних торгів 

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких 

запитів  замовник  забезпечує 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. 

 

ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

1.Оформлення пропозицій 

конкурсних торгів 

 

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. 

 

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. 

 

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному 

конверт ( у двох екземплярах ), який у місцях склеювання 

повинен містити відбитки печатки учасника процедури 

закупівлі. 

 

На конверті повинно бути зазначено:  

- повне найменування і адреса замовника:  
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-42100  вул. Комінтерну 7,смт.Недригайлів, Сумська обл. 

 

 

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про 

проведення відкритих торгів; 

 

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його 

адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних 

телефонів;  

- маркування:  

“Не відкривати до 09.10. 14.   13 год..00 хв.” 

 

2. Зміст пропозиції 

конкурсних торгів учасника 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником 

процедури закупівлі повинна складатися з:  

- документально підтвердженої інформації про відповідність 

учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам, згідно з 

додатком 1 до документації конкурсних торгів; 

- конкурсної пропозиції згідно з додатком 2 до документації 

конкурсних торгів; 

- документального підтвердження відповідності пропозиції 

конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним 

та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим 

замовником, згідно з додатком 3 до документації конкурсних 

торгів; 

- проект договору згідно з додатком 4 до документації 

конкурсних торгів (з заповненими даними учасника та 

додатками до договору), який повинен бути підписаний 

уповноваженою особою учасника та містити печатку 

учасника; 

- документів, що підтверджують повноваження посадової 

особи або представника учасника процедури закупівлі щодо 

підпису документів пропозиції конкурсних торгів. 

 

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 з дати розкриття пропозицій конкурсних 

торгів.  
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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 

учасників 

Кваліфікаційні критерії до учасників зазначено в додатку 1 

до документації конкурсних торгів. 

 

Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у 

процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити пропозицію 

конкурсних торгів за умов визначених ст. 17 Закону. Для 

визначення наявності умов для відмови учаснику в участі у 

процедурі закупівлі учасник надає в пропозиції конкурсних 

торгів документи зазначені в додатку 1 до документації 

конкурсних торгів. 

 

7. Інформація про необхідні 

технічні, якісні та кількісні 

характеристики предмета 

закупівлі 

Зазначено в додатку 3 до документації конкурсних торгів. 

 

8. Опис окремої частини 

(частин) предмета закупівлі, 

щодо яких можуть бути 

подані пропозиції 

конкурсних торгів 

Не передбачається. 

 

9.Внесення змін або 

відкликання пропозиції 

конкурсних торгів 

учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою 

пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її 

подання . Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції 

конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані 

замовником до закінчення строку подання пропозицій 

конкурсних торгів. 

 

ІV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 

1. Спосіб, місце та кінцевий 

строк подання пропозицій 

конкурсних торгів: 

Пропозиції конкурсних торгів, отримані після закінчення 

строку їх подання, не розкриваються і повертаються 

учасниками, що їх подали. На запит учасника замовник 

протягом одного робочого дня з дня надходження запиту 

підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із 

зазначенням дати і часу. 

 

- спосіб подання пропозицій 

конкурсних торгів 

Особисто або поштою. 

 

- місце подання пропозицій 

конкурсних торгів: 

вул. Комінтерну 7,смт.Недригайлів, Сумська обл 

- кінцевий строк подання 

пропозицій конкурсних торгів 
09.10. 2014  до   9.00 
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(дата, час): 

2. Місце, дата та час 

розкриття пропозицій 

конкурсних торгів 

 

- місце розкриття пропозицій 

конкурсних торгів: 
42100 вул. Леніна 4, смт.Недригайлів, Сумська обл.. 

- дата і час розкриття 

пропозицій конкурсних торгів 
09.10..2014. 13.00 

 До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних 

торгів 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 

довіреністю, дорученням або іншим документом, що 

підтверджує повноваження посадової особи учасника на 

участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

Для підтвердження особи такий представник повинен надати 

паспорт, що посвідчує особу уповноваженого представника 

учасника.  

 

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після 

закінчення строку їх подання, не розкриваються і 

повертаються учасникам, що їх подали. 

 

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 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 
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запиту. 

 

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. 

Критеріями оцінки  пропозицій є: ціна пропозиції 

конкурсних торгів (з ПДВ). 

Максимальна кількість балів за критерієм „Ціна” – 100. 

Методика оцінки: 

  

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; 

Ц min – найнижча ціна; 

Ц обчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість 

балів для якої обчислюється. 

Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних 

торгів за найменшою ціною (з ПДВ). 

 

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. 

 

Замовник торгів має право на виправлення арифметичних 

помилок за умови отримання ним письмової згоди учасника 

на такі виправлення. Якщо учасник не згоден з 

виправленням помилок, його пропозиція відхиляється. 

 

3. Інша інформація Не передбачається. 

 

 

4.Відхилення пропозицій 

конкурсних торгів 

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі 

якщо: 

 

1) учасник: 
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не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим 

пунктом 6 розділу ІІІ документації конкурсних торгів; 

 

не погоджується з виправленням виявленої замовником 

арифметичної помилки; 

 

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

статті 28 Закону. 

 

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам 

документації конкурсних торгів. 

 

5. Відміна замовником 

торгів чи визнання іх 

такими, що не відбулися 

Замовник відміняє торги у разі: 

 

відсутності подальшої потреби у закупівлі робіт; 

 

неможливості усунення порушень, які виникли через 

виявлені порушення законодавства з питань державних 

закупівель; 

 

виявлення факту змови учасників; 

 

порушення порядку публікації оголошення про проведення 

процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати 

процедури закупівлі, передбаченого 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. 

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 
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пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції 

відповідно до вимог документації конкурсних торгів та 

акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з 

дати на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення 

про акцепт пропозиції конкурсних торгів. 

 

2. Істотні умови договору, 

які обов’язково 

включаються до договору 

про закупівлю 

Зазначені в додатку 4 до 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 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. 

 

4. Забезпечення виконання 

договору про закупівлю 

Не вимагається 
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Додаток 1  

до документації конкурсних торгів 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ТА ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ 

 

Кваліфікаційні 

критерії 

та вимоги 

Перелік документів, необхідних для оцінки відповідності  

кваліфікаційним критеріям та вимогам 

1. Кваліфікаційні 

критерії 

1.1. Довідка, яка містить інформацію про осіб, що перебувають у 

штаті Учасника, які будуть залучені до виконання договору, їх 

кваліфікацію та досвід керівників згідно форми Додатку 5 до 

документації конкурсних торгів, завірена печаткою Учасника. 

1.2. Довідка про основні види обладнання, які передбачається 

використовувати для виконання договору згідно форми Додатку 6 

до документації конкурсних торгів, завірена печаткою Учасника. 

1.3. Довідка (у довільній формі) про виконання аналогічних 

договорів Учасником з відображенням назв підприємств, установ 

та організацій, виду робіт та їх вартості за підписом керівника 

Учасника та завірена печаткою Учасника.  

1.4. Баланс підприємства, установи за  1  півріччя  2014 року  

1.5. Звіт про фінансові результати за  1 півріччя 2014  року. 

1.6. Звіт про рух грошових коштів за 1півріччя  2014 року , якщо 

передбачено законодавством. 

1.7. Оригінал  довідки з обслуговуючого банку про відсутність 

(наявність) заборгованості за кредитами. 

2. Кваліфікаційні 

вимоги (перелік 

документів, 

необхідних для 

визначення наявності 

умов, визначених ст. 

17 Закону, для 

відмови учаснику в 

участі у процедурі 

закупівлі та 

відхилення 

пропозиції ) 

 

2.1. Документ, що підтверджує правомочність представника 

учасника на укладання договору про закупівлю (випискою з 

протоколу засновників, наказом про призначення, довіреність, 

доручення або ін. документ). 

2.2. Оригінал довідки уповноваженого органу про відсутність 

рішення про визначення Учасника в установленому порядку 

банкрутом чи порушення проти нього справи про банкрутство, 

дійсної на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів (один 

місяць з дати видачі). 

2.3. Оригінал  або завірена копія довідки ДПІ про відсутність 

заборгованості по сплаті обов’язкових податків і зборів в Україні, 

дійсної на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

2.4. Копія Статуту в повному обсязі . 

2.5. Копія установчого договору про діяльність засновників по 

створенню підприємства, установи, при умові, що у Статуті не 

зазначено засновників і їх частка у статутному фонді. 

2.6. Копія документа про державну реєстрацію, завірена печаткою 

Учасника. 

2.7. Копія довідки  ( витягу ) про включення в ЄДРПОУ, завірена 

печаткою Учасника. 
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2.8. Копія ліцензії на право провадження господарської діяльності 

пов’язаної зі створенням об’єктів архітектури з додатком, в якому 

вказується перелік робіт на право провадження будівельної 

діяльності.  

2.9. Якщо Учасник до виконання робіт залучає субпідрядні 

організації, надається копія ліцензії на виконання функцій 

генпідрядника будівництва об’єкта, а також завірені копії ліцензій 

субпідрядних організацій, які залучаються до виконання робіт. 

2.10. Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки 

видану Державним комітетом України з промислової безпеки, 

охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляд). 

2.11. Інформація про те, що посадову особу учасника, яку 

призначено відповідальною за здійснення процедури закупівлі, не 

було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури 

закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисних мотивів, 

судимість з якої не знято або не погашено у встановленому 

порядку. Інформацію надати у формі оригінала листа учасника 

скріпленого підписом та печаткою учасника на адресу голови  

комітету з конкурсних торгів замовника. 

 

 

Примітка:  

1. Усі документи, що надаються, мають бути підписані керівником Учасника або 

уповноваженою особою. На всіх копіях документів мають бути відтиски оригіналу 

печатки та підписи, що виконані незмивним чорнилом. 

2. У разі, якщо Учасником торгів є фізична особа-суб’єкт підприємницької діяльності, то 

копії вищевказаних документів повинні містити лише підписи Учасника – фізичної 

особи – суб’єкта підприємницької діяльності. 
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Додаток 2 

до документації конкурсних торгів 

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ НА ЗАКУПІВЛЮ 

робіт по об’єкту: 

"-----------------------" 

Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів, цим подаємо на участь у 

торгах свою  пропозицію: 

1. Повне найменування учасника _______________________________________________ 

2. Адреса (юридична та фактична) ______________________________________________ 

3. Телефон/факс ______________________________________________________________ 

4. Керівництво (прізвище, ім’я, по батькові) ______________________________________ 

5. Код ЄДРПОУ ______________________________________________________________ 

6. Форма власності та юридичний статус підприємства (організації); назва та адреса 

головного підприємства, дата утворення, місце реєстрації; спеціалізація 

__________________________________________________________________________ 

 

7. Загальна вартість тендерної пропозиції без ПДВ (грн.): 

Цифрами _____________________________________ 

Літерами _____________________________________ 

 

Крім того ПДВ, грн. 

Цифрами _____________________________________ 

Літерами _____________________________________ 

 

Загальна вартість тендерної пропозиції* з ПДВ (грн.): 

Цифрами _____________________________________ 

      Літерами _____________________________________ 

      *Загальна вартість тендерної пропозиції  розрахована згідно з   додатками до проекту 

договору 

 

8. Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами 

процедури закупівлі _______________________________________________________ 

                                                                                (посада,  ПІБ) 

До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних 

торгів разом з нашою конкурсною пропозицією (при її відповідності всім вимогам) мають 

силу протоколу намірів між нами. 

 Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90-ти днів з дня розкриття  

пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша конкурсна пропозиція буде 

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

зазначеного терміну.  

 Якщо нашу пропозицію конкурсних торгів буде акцептовано, ми беремо на себе 

зобов’язання укласти з Вами договір, на умовах запропонованих в документації конкурсних 

торгів, протягом 30-и днів з дати акцепту пропозиції. 

 Строк виконання робіт згідно календарного плану. 

     __________________________________________ 

(посада, підпискерівникапідприємства, організації, 
установи) МП
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Додаток 3 

до документації конкурсних торгів 

 

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

 

на виконання робіт по  

…………………… 

 

 

1. Виконати будівельно-монтажні роботи по   « Реконструкціі  котельні 600 квт. 

Недригайлівської СЗОШ 1-111ст. по вул. Комінтерну 25, смт.Недригайлів, Сумська  

обл..,   площею забудови 141,9  м
2 ( 

 в т.ч.  навіс 70,0 м2), корисна площа 109,6 м2  ( в т 

.ч. навіс  45,0м 2 ) ,  будівельний об’єм  183,9  м
3
; 

    2.     Демонтаж   опор  ліній   електропередач 

 

3.  Об’єкти  основного  призначення 

- тепло генератор   модульний  ТМ 600  з улаштуванням  димової труби 

- пусконалагоджувальні   роботи  устаткування  котельні 

-- пусконалагоджувальні   роботи   системи  автоматичного  пожежегасіння, системи 

оповіщення про пожежу  та системи передачі  оповіщень 

 

       4.. Об’єкти  електричного  господарювання  

            - зовнішні  кабельні  мережі  КЛ-04 кВт. до модульного генератора  ТМ 600 

            - устройство  опор  ліній  електропередач. 

 

 

    5.  Теплові  мережі   

          - зовнішні  мережі каналізації    

          - зовнішні  мережі  водопостачання  

 

    6. Влаштування  благоустрою  території. 
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Додаток 4 

до документації конкурсних торгів 
 

                   ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ №_____ 

 

смт.Недригайлів                      ________________2014 року 

 

Замовник:  ____________________,  в особі _______________якийдіє на 

підставіПоложення  , з одного боку, і 

Підрядник: _______________ в особі _____________________________, якийдіє на 

підставі _________ та ліцензії на виконанняробітсерії __ №_______ від _____________, з 

іншого боку, уклали цей Договір про наступне: 

1. Предмет Договору 

Замовник доручає, а Підрядник на власний ризик забезпечує виконання робіт у відповідності 

до умов цього договору власними і залученими силами та засобами по об’єкту 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

відповідно до проектно-кошторисної документації, вимог державних будівельних норм 

України, технічних умов та державних стандартів України, є відповідальним за достовірність 

виконаних обсягів робіт та їх вартості, зобов’язується ввести в дію об’єкт і виконувати 

гарантійні зобов’язання згідно діючого законодавства. 

 Замовникзобов’язуєтьсяпередатиПідряднику проектно-кошториснудокументацію, 

надатийомубудівельниймайданчик, прийнятизакінченийоб’єктбудівництва і 

оплатитивиконаніроботи. 

2.Якість виконаних робіт 

 2.1. Підрядникгарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, 

досягнення об’єктом будівництва визначених у проектно-кошторисній документації 

показників і можливість експлуатації об’єкта протягом 10 років від дня прийняття об’єкта 

Замовником за умови належного технічного обслуговування об’єкта експлуатуючою 

організацією згідно чинних нормативних документів. 

 2.2. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку, якщо 

він не доведе, що вони сталися внаслідок: природного зносу об’єкта або його частин, 

неправильної його експлуатації. 

 2.3. Замовник у разі виявлення протягом гарантійного строку експлуатації об’єкту 

недоліків, відповідальність за які несе Підрядник, зобов’язаний без затримки сповістити 

Підрядника і запросити його для складання відповідного акту із визначенням у ньому строків 

усунення виявлених недоліків. 

 2.4. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого об’єкт не міг 

експлуатуватися внаслідок недоліків, за які відповідає Підрядник. 

3. Ціна договору 

3.1. Договірна ціна робіт, що доручається для виконання Підряднику, визначена на 

основі тендерної пропозиції та складає: ______ тис. грн.,   крім  того   ПДВ _______ тис. грн., 

нарахований за ставкою згідно діючого законодавства на дату виникнення податкових 

зобов’язань. 

Всього ___________ тис. грн.  

Договірна ціна робіт, що доручається для виконання Підряднику в _____ році, складає: 
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_______ тис. грн., крім того ПДВ ______тис. грн., нарахований за ставкою згідно діючого 

законодавства на дату виникнення податкових зобов’язань. 

Всьогона _______ рік _______ тис. грн. 

 Договірнацінанарікможе бути зменшеназалежновід реального фінансуваннявидатків. 

__________________________________________________________________________

___. 

3.2. Договірнацінаробітдинамічна і можепереглядатися сторонами у межах вартості 

договору в разівиникненнянаступнихобставин:  

- обставининепереборноїсили; 

- виявленнябезперечнихпомилок в проектно-кошториснійдокументації; 

- прийняттяновихзаконодавчих і нормативнихактів, щовпливають на вартістьробіт; 

- змінавартостіматеріально-технічнихресурсів та послуг, 

щонадаютьсяПідрядникутретіми особами. 

3.3. В разі виникнення під час реконструкції додаткових робіт, не передбачених 

проектом, укладається окремий договір (при наявності відповідного фінансування). 

4. Порядок розрахунків 

4.1. Замовник забезпечує в повному обсязі фінансування будівництва об’єкту при 

надходженні коштів до  районного бюджету на підставі рішення сесії район                                                                        

ної ради та на реєстраційний рахунок Замовника. 

4.2. Замовник при необхідності на протязі року на будь-якому етапі будівництва 

перераховує попередню оплату у розмірі 30% вартості річного обсягу робіт. Невикористана 

протягом трьохмісячного терміну сума попередньої оплати повертається Замовнику. 

4.3. Замовник здійснює по мірі надходження коштів до  районного бюджету на 

підставі рішення сесії районної  ради та на реєстраційний рахунок Замовника проміжні 

платежі Підряднику за виконані роботи на підставі “Актів приймання виконаних будівельних 

робіт” форми № КБ-2в та актів на монтаж обладнання, підписаних уповноваженими 

представниками сторін. 

“Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат”- форми № КБ-3, “Акти 

приймання виконаних будівельних робіт”- форми №КБ-2в та акти на монтаж обладнання 

готує Підрядник і передає для підписання Замовнику у строк не пізніше 28 числа звітного 

місяця.   

4.4. Кінцеві розрахунки за виконані роботи з Підрядником здійснюються в 

двотижневий термін після закінчення Підрядником всіх передбачених договором робіт при 

умові наявності коштів у Замовника. Замовник у відповідності з діючим законодавством має 

право затримати кінцеві розрахунки за роботи, виконані з порушенням технічних умов і 

дефектами, виявленими при прийманні об’єкту, до їх усунення. 

4.5. Приймання та оплату робіт, виконаних субпідрядниками, здійснює Підрядник.  

4.6. Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, визначається по усіх складових 

вартості робіт, розрахованих на підставі ресурсних елементних кошторисних норм та ДБН 

Д.1.1-1-2000 “Правила визначення вартості будівництва”. 

4.7. Незалежно від виду договірної ціни та способів взаєморозрахунків при виявленні у 

розрахунках за виконані роботи (форми № КБ-2в “Акти приймання виконаних будівельних 

робіт” та № КБ-3 “Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат”, які були 

відповідно оформлені та оплачені за попередні періоди) безперечних помилок та порушень 

чинного порядку визначення вартості будівництва, загальна вартість виконаних підрядних 

робіт підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок. Зайво оплачені кошти 
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підлягають поверненню Підрядником Замовнику в місячний термін після виявлення 

помилки. 

4.8. У разі необхідності консервації будівництва з незалежних від сторін обставин 

Замовник зобов’язаний оплатити Підряднику виконані до консервації роботи та 

відшкодувати йому пов’язані з консервацією витрати (при наявності відповідного 

фінансування). 

5. Терміни виконання робіт 

5.1. Початок виконання робіт: ____________________________________. 

Закінчення: __________________________________(на обсяг ______ року). 

Закінчення залишку робіт: по мірі фінансування. 

5.2. При виникненні обставин (наприклад, форс-мажорні обставини), незалежних від 

Підрядника, яких він не міг передбачити заздалегідь та які перешкоджають виконанню його 

обов’язків в установлені терміни, Підрядникмає право ставити перед Замовником питання 

про перегляд строків закінчення робіт та договірної ціни робіт. 

 

6. Проектна документація 

6.1. Замовник забезпечує розробку, затвердження і передачу Підряднику проектно-

кошторисної документації в двох екземплярах в складі, передбаченому ДБН А.2.2-3-2012. 

6.2. Замовник має право вносити зміни і доповнення до проектно-кошторисної 

документації до початку робіт або під час їх виконання за умови, що додаткові роботи, 

викликані такими змінами, за вартістю не перевищують визначеної у кошторисі ціни і не 

змінюють характеру робіт, визначених договором. 

6.3. Підрядник в 5-денний термін з дня отримання проектно-кошторисної документації 

має її вивчити на предмет виявлення недоліків і письмово повідомити Замовника та проектну 

організацію. В разі, якщо Підрядник не може довести обґрунтованість своїх зауважень, вони 

відхиляються. 

При виявленні Підрядником в ході будівництва недоліків проектно-кошторисної 

документації, які неможливо було передбачити до початку робіт, він письмово повідомляє 

про це Замовника. 

Надані Підрядником акти на додаткові роботи та відповідні розрахунки вартості 

додаткових робіт, що виникли на об’єкті, надаються Замовнику до 20 числа звітного місяця. 

Замовник протягом семи днів розглядає надані документи, приймає рішення по суті та 

повідомляє про нього Підрядника. 

Підрядник зобов’язаний зупинити виконання додаткових робіт у разі неодержання у 

вищезазначений строк відповіді на своє повідомлення. Замовник не оплачує виконані 

Підрядником додаткові роботи, якщо доведе, що у виконанні додаткових робіт не було 

потреби. 

6.4. Підрядникпри закінченні будівництва, розриві та анулюванні договору підряду 

повертає проектну документацію Замовнику. Передача проектної документації третім особам 

не дозволяється. 

7. Будівельний майданчик 

7.1. Замовник передає Підряднику до початку виконання робіт на період будівництва 

придатний для виконання робіт будівельний майданчик. 

7.2. Підрядник зобов’язаний протягом 10 днів після підписання акту прийняття 

об’єкту (черги) в експлуатацію звільнити будівельний майданчик від сміття, будівельних 

машин та механізмів, тимчасових будівель та споруд. Якщо Підрядник не зробить цього у 

визначені строки, Замовник, попередивши Підрядника, має право звільнити будівельний 
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майданчик сам, в тому числі шляхом продажу матеріальних цінностей Підрядника і 

компенсувати за рахунок одержаних коштів свої витрати. 

 

8. Матеріально-технічне забезпечення 

8.1. Замовлення, приймання, постачання, розвантаження, складування, охорона та 

подача на будівельний майданчик матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання 

здійснюється силами Підрядника. Він контролює якість, кількість і комплектність постачання 

цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати і пошкодження до моменту 

введення об’єкту в експлуатацію. 

 

9. Субпідрядні організації 

9.1. Підрядник має право залучити до виконання спеціальних робіт субпідрядні 

організації, залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи, і 

забезпечує координацію їх діяльності на будівельному майданчику. Замовник погоджує 

перелік субпідрядників, що залучаються і має право відхилити залучення фінансово або 

професійно неспроможних організацій. Список субпідрядних організацій надається 

Замовнику у письмовому вигляді. 

10. Виконання робіт 

10.1. Підрядникзобов’язаний виконувати роботи у відповідності з вимогами проектної 

документації, будівельних норм та правил і технічних умов. 

10.2. Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, 

передбаченої діючими будівельними нормами, визначає осіб, відповідальних за її ведення. 

10.3. Підрядник відповідає протягом строку виконання робіт за огородження 

будівельного майданчику, його освітлення, охорону, використання лише для цілей 

договору, допуск на нього працівників субпідрядників, Замовника. Він забезпечує 

дотримання на будівельному майданчику техніки безпеки та пожежної безпеки, визначає 

працівника, відповідального за проведення інструктажу працівників з цих питань та 

здійснення контролю. 

10.4. Замовникв будь-який час може ознайомитись з порядком ведення виконавчої 

документації, при потребі засвідчує кожний запис, викладає свої претензії щодо 

об’єктивності і повноти інформації, ходу виконання робіт. Вимоги Замовника по усуненню 

виявлених порушень враховуються Підрядником, і запис про їх виконання заноситься до 

журналу. 

 

11. Контроль за якістю робіт, матеріалів, устаткування. 

11.1. З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів 

установленим вимогам замовник здійснює технічний нагляд та контроль за виконанням 

робіт. 

Здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт Замовник може 

доручити спеціалізованій (консультаційній, проектній, інжиніринговій) організації або 

спеціалісту з визначенням їх повноважень у договорі підряду. 

Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням 

пусконалагоджувальних робіт можуть залучатися виробники (постачальники, продавці) 

відповідного устаткування. 

11.2. Приховані роботи, застосоване при цьому устаткування повинні відповідати 

умовам проектної документації, державним стандартам, нормам та правилам. Для 

забезпечення цих вимог Підрядник зобов’язаний у встановленому нормативними 

документами порядку здійснювати перевірки робіт та випробування  устаткування, при 
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цьому інформує про це Замовника за 3 дні до їх проведення, а також відповідає за 

правильність їх проведення.  

Підрядник не має права виконувати наступні роботи, якщо не здав по акту замовнику 

попередні приховані роботи. 

11.3. Замовник в будь-який час має право перевіряти обсяги і якість виконання робіт, 

якість матеріальних ресурсів та конструкцій, які повинні відповідати державним 

стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації, 

а також вимагати від Підрядника паспорт, сертифікати та інші документи на застосовані 

матеріальні ресурси та обладнання. 

11.4. Неякісно виконані роботи не підлягають оплаті і у обґрунтовані строки мають 

бути приведені у відповідність із встановленими вимогами. Неякісні матеріали підлягають 

заміні за рахунок Підрядника. 

11.5. У випадку невиконання вимог п.11.3. Підрядником у встановлені протоколами 

строки Замовник може залучити для виправлення неякісно виконаних робіт іншого 

виконавця. Компенсація витрат здійснюється за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом 

утримання Замовником відповідних сум при розрахунках за виконані роботи.   

11.6. У разі випадкового пошкодження об’єкта будівництва до передачі його 

Замовнику Підрядник зобов’язаний негайно власними силами усунути пошкодження та 

протягом трьох днів повідомити про це Замовника. На вимогу Замовника Підрядник подає 

йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження 

об’єкта будівництва. За погодженням із Замовником Підрядник може залучати до усунення 

пошкодження об’єкту третіх осіб. 

 

12. Здача і приймання робіт 

12.1. Після закінчення всіх передбачених договором робіт Підрядник здаєоб’єкт 

спільно з Замовником приймальній комісії. 

12.2. Здача-приймання об’єкту в експлуатацію здійснюється у відповідності з діючим 

порядком та у відповідності до нормативно-правових актів. 

 

13. Майнова і матеріальна відповідальність і звільнення від неї 

 13.1. Підрядник не несе відповідальності за наслідки, що зумовлені обставинами 

непереборної сили. При їх появі Підрядник за вимогою Замовника повинен зробити все 

можливе для усунення негативних наслідків і відновлення виконання робіт, але за рахунок 

Замовника. 

 13.2. При своєчасному фінансуванні у разі порушення з вини Підрядника строків 

завершення виконання робіт, передбачених договором, Підрядник сплачує Замовнику за 

кожний день прострочення  пеню в розмірі 0,3 відсотка вартості робіт, по яких допущено 

прострочення виконання, а за прострочення понад тридцяти днів додатково стягується штраф 

у розмірі семи відсотків зазначеної вартості. 

 13.3. При неповерненні невикористаних після трьохмісячного терміну сум наданого 

авансу Підрядник сплачує Замовнику за кожний день прострочення неустойку (пеню), розмір 

якої обчислюється від  неповерненої суми з розрахунку облікової ставки Національного 

банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.  

 13.4. Порушення зобов’язань за договором підряду є підставою для застосування до 

Підрядника господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України, іншими 

законами, договором підряду. 

 Застосування господарських санкцій до Підрядника у разі порушення ним 
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зобов’язань за договором підряду не звільняє його від виконання цих зобов’язань.  

 13.5. Замовник не несе відповідальності за несвоєчасне надходження коштів з 

районного бюджету згідно рішення сесії районної ради. 

14.Обставини непереборної сили 

            14.1.Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне 

виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які 

не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, 

стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо). 

            14.2.Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії 

обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом одного дня з моменту їх 

виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. 

             14.3.Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні 

документи, які видаються органами виконавчої влади на місцях. 

             14.4.У разі , коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 10 

днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі 

попередньої оплати Підрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня 

розірвання цього Договору. 

15. Порядок вирішення спорів 

15.1. Усі спори (суперечки) між сторонами, в яких не було досягнуто згоди, 

вирішуються відповідно до чинного законодавства України в Господарському суді Сумської 

області. 

15.2. Сторони встановлюють, що усі можливі претензії по Договору повинні 

розглядатися на протязі 20-ти днів з дня отримання претензії. 

 

16.Строк дії договору 

16.1.Цей Договір набирає чинності з  ______________   і діє до _______________ 

      16.2.Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову 

юридичну силу. 

17. Призупинення робіт і розірвання Договору 

17.1. Замовник має право у будь-який час до закінчення роботи відмовитись від 

договору підряду, виплативши Підряднику кошти за виконану частину робіт. 

 17.2. Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана 

належним чином, Замовник письмово призначає Підряднику строк для усунення недоліків, а 

в разі невиконання Підрядником цієї вимоги – відмовитись від договору підряду та вимагати 

відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок Підрядника. 

 17.3. За наявності у роботі істотних відступів від умов договору або інших істотних 

недоліків зі сторони Підрядника Замовник має право розірвати договір з обов’язковим 

відшкодуванням збитків Підрядником. 

17.4. Підрядник може розірвати договір за таких обставин: 

- якщо Замовник протягом трьох місяців не передає будівельний майданчик, проектно-

кошторисну документацію; 

- в разі неприйняття Замовником відповідних рішень по питаннях, поставлених в п.6.3., 

невирішення яких не дозволяє Підряднику виконувати роботи; 

- якщо Замовникне здійснює оплату виконаних Підрядником робіт на протязі двох 

місяців при наявності коштів для фінансування у Замовника. 
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17.5. Сторона, яка приймає рішення про розірвання Договору, зобов’язана письмово 

повідомити про це іншу сторону. 

17.6. Необхідність розірвання договору оформляється письмовою угодою сторін. 

 

18. Зміни умов Договору 

18.1. Умови Договору мають однакову зобов’язувальну силу для сторін і можуть бути 

змінені по взаємній згоді з обов’язковим складанням письмового документу. 

18.2.Ні одна з сторін не має права передаватисвої права и обов’язки по цьому 

Договору третійстороні без письмовоїзгодина теіншоїсторони. 

 

19. Додатки до Договору 

До Договору додається:   

- договірна ціна з розрахунками; 

- календарний план. 

Додатки є невід’ємною частиною Договору. 

 

20. Місцезнаходження та банківськіреквізитисторін 

 

 

ЗАМОВНИК 

 

 

 

ПІДРЯДНИК 

 
 

 
 

____________________________________   

____________________________________   

____________________________________   

____________________________________   

____________________________________   

 

Начальник 
  

_________________________  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5 
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до документації конкурсних торгів 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРАЦІВНИКІВ УЧАСНИКА, ЯКІ МАЮТЬ ВІДПОВІДНІ 

ЗНАННЯ І ДОСВІД ТА БУДУТЬ ЗАЛУЧЕНІ ДО ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ  

 

 Довідка про кваліфікацію та досвід керівників та інженерно-технічних працівників 

(від першого керівника до майстра): 

 

Посада П.І.Б. 

Освіта (навчальний 

заклад, коли закінчено 

навчання), фах 

Працює на 

даному 

підприємстві 

Загальний 

стаж роботи 

за фахом 

Примітк

а 

 

 

     

 

 

 Довідка про кваліфікацію фахівців робочих професій: 

 

№ 

п/п 
Професія Кількість Розряд 

Загальний стаж роботи за 

фахом по кожному 

розряду 

Примітка 

      

 

 

 

 

Керівник                       ____________                         ( ________________) 

           Підпис                                              П.І.Б. 

 

М.П. 
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Додаток 6 

до документації конкурсних торгів 

 

 

ДОВІДКА  

ПРО НАЯВНІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ,  

НЕОБХІДНОГО ДЛЯ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ 

 

Найменування 

основних засобів 
Кількість 

Власне/ 

орендоване 

Балансова 

вартість    

(тис. грн.) 

Дата 

початку 

експлуатації 

Технічний 

стан 

      

 

 

Керівник                       ____________                         ( ________________) 

           Підпис                                              П.І.Б. 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


