
     
 

УКРАЇНА 
 

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ  УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНА ФІЛАРМОНІЯ УКРАЇНИ 

 
01001 м.Київ, Володимирський узвіз, 2 

                           тел.: (044) 279-62-51, факс: (044) 278-03-30 
Е-mail: philarmonia@ukrpost.ua                Web Site: www.filarmonia.com.ua 

 
                                        №                                                                                                                                                                                 
на №                                                                                                                                                                                             
 

 
ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ 

 
Комітет з конкурсних торгів Національної філармонії України пропонує Вам прийняти 

участь у процедурі запиту цінових пропозицій на закупівлю «Прилади охоронної та 
пожежної сигналізації й подібна апаратура» (встановлення автоматизованої системи 
раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення). (Код  за ДК 016:2010 – 26.30.5). 

Цінову пропозицію можете подати до 11-00 год. 05.01.2016 р. особисто за адресою: м. 
Київ, Володимирський узвіз, 2, літ. Б, к. 8, 01001, або поштою за адресою: м. Київ, 
Володимирський узвіз, 2, 01001. 

 Розкриття цінових пропозицій відбудеться о 12-00 год. 05.01.2016 р. за адресою: м. 
Київ, Володимирський узвіз, 2, літ. Б, к. 17, 01001. 

 

Додатки: на 15 аркушах. 

 
Голова комітету з конкурсних торгів 
Директор-розпорядник                                                                              О.В.Подолян 
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ЗАПИТ  

цінових пропозицій 
 

     1. Замовник:  
     1.1. Найменування: Національна філармонія України  
     1.2. Код за ЄДРПОУ: 02226010  
     1.3. Місцезнаходження: м. Київ, Володимирський узвіз, 2, 01001 
     1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 26000000021202 у Печерському відділенні ПАТ 
«Укрсоцбанк», МФО 300023 
     1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище,  
ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду 
міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса): Бабіченко Лідія Олександрівна, 
головний інженер Національної філармонії України; м. Київ, Володимирський узвіз, 2, 
01001. Тел. (044) 278-06-48; телефакс (044) 278-83-20  
 
       2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 410 706,00 грн. (чотириста десять тисяч сімсот шість грн. 00 коп.) з ПДВ 
 
     3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про 
закупівлю: www.filarmonia.com.ua  
 
     4. Інформація про предмет закупівлі:  
     4.1. Найменування предмета закупівлі: 26.30.5 «Прилади охоронної та пожежної 
сигналізації й подібна апаратура» (встановлення автоматизованої системи раннього 
виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення) 
 4.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових 
пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: 
автоматизована система раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення  
4.3 Місце поставки товарів або надання послуг: м. Київ, Володимирський узвіз, 2, 01001 
      4.4. Строк  поставки  товарів або  надання послуг: січень - березень 2016 р.  
 
     5. Основні умови договору: відповідно до статті 40 Закону України «Про здійснення 
державних закупівель» від 10.04.14 р. № 1197-VІІ (зі змінами) та проекту договору  
 
     6. Строк дії цінових пропозицій: 120 днів з дати розкриття  цінових пропозицій 
   
     7. Подання цінових пропозицій:  
     7.1. Місце та спосіб подання: м. Київ, Володимирський узвіз, 2, літ. Б, к. 8, 01001; 
особисто або поштою  
     7.2. Строк: до 11-00 год. 05.01.2016 р. 
 
     8. Розкриття цінових пропозицій:  
     8.1. Місце: м. Київ, Володимирський узвіз, 2, літ. Б, к. 17, 01001 
     8.2. Дата: 05.01.2016 р. 
     8.3. Час: 12-00 год. 
 
     9. Додаткова інформація: У складі цінової пропозиції Учасник повинен надати документи, 
зазначені у додатках 1-4 до запиту цінових пропозицій 
 
 
 

http://www.filarmonia.com.ua


ДОДАТОК 1 
до запиту цінових пропозицій 

 
 

Форма „Цінова пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.  
Учасник не повинен відступати від даної форми. 
Подається на фірмовому бланку (у разі його наявності) 
 

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ  
 

1 Повне найменування Учасника, код ЄДРПОУ  
юридична  2 Адреса Учасника 
поштова  

3 ПІБ, посада і номер телефону відповідального за 
підготовку цінової пропозиції 

 

4 ПІБ, посада і номер телефону особи, уповноваженої  
на підписання договору про закупівлю, у разі 
визнання Учасника переможцем 

 

5 ПІБ, посада і номер телефону керівника Учасника  
6 Банківські реквізити Учасника   

 
Ми, (назва Учасника), надаємо свою цінову пропозицію щодо участі у процедурі «запит 

цінових пропозицій» на закупівлю: «Прилади охоронної та пожежної сигналізації й подібна 
апаратура» (встановлення автоматизованої системи раннього виявлення надзвичайних 
ситуацій та оповіщення) (Код за ДК 016:2010 – 26.30.5), згідно з технічними та іншими 
вимогами, що запропоновані Замовником торгів – Національною філармонією України. 

Вивчивши технічні вимоги на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на 
підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та 
Договору на умовах, зазначених у запиті,  за наступними цінами: 

 
Загальна вартість цінової пропозиції без ПДВ, грн.__________________________________ 

                                                                                           зазначається учасником цифрами та прописом 
Загальна вартість цінової пропозиції з ПДВ, грн.___________________________________ 

                                                                                           зазначається учасником цифрами та прописом 
 
Гарантуємо нашу відповідність наступним вимогам: 

- Учасник не пропонував, не давав згоду дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій 
особі Замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо 
найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо 
визначення переможця процедури закупівлі або застосування Замовником певної процедури 
закупівлі; 
- Учасник не внесений до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або 
пов’язані з корупцією правопорушення, та має антикорупційну програму (уповноваженого з 
антикорупційної програми) (у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону); 
- Службова (посадова) особа Учасника, яка уповноважена представляти інтереси під час 
проведення процедури закупівлі, не була притягнута згідно із Законом до відповідальності за 
вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення; 
- Учасник протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, 
передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про 
захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які 
стосуються спотворення результатів торгів (тендерів); 
- Службова (посадова) особа Учасника (Фізична особа, яка є Учасником), яку уповноважено 
представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не була засудженою за 
злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у 
встановленому законом порядку; 



- Учасник, який подав цінову пропозицію, не є пов’язаною особою з іншими учасниками 
процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів Замовника; 
- Учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не 
відкрита ліквідаційна процедура; 
- В Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців наявна інформація, 
передбачена частиною другою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», про кінцевого бенефіціарного власника 
(контролера) юридичної особи-резидента України, яка є Учасником; 
- Учасник не має заборгованості із сплати податків і зборів, провадить господарську 
діяльність відповідно до положень статуту та не зареєстрований а офшорних зонах. 
 

До акцепту нашої цінової пропозиції, Ваш запит разом з нашою ціновою пропозицією 
(за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами.  

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120-ти днів з дня 
розкриття цінових пропозицій, встановленого Вами.  

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції у разі 
якщо вони не відповідають вимогам Замовника, зазначеним у запиті, або з підстав, 
зазначених у чинному законодавстві. 

Якщо наша цінова пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося надати Замовнику 
документи, що підтверджують згідно із законодавством відсутність підстав, передбачених 
пунктами 11, 2, 4, 5 і 7 частини першої та пунктом 1 частини другої статті 17 Закону України 
«Про здійснення державних закупівель», та підписати Договір із Замовником не раніше ніж 
через 3 робочих дні з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу 
повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня 
визначення переможця. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 2 
до запиту цінових пропозицій 

 
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (ТЗ) 

Предмет закупівлі 26.30.5 «Прилади охоронної та пожежної сигналізації й подібна 
апаратура» (встановлення автоматизованої системи раннього виявлення надзвичайних 

ситуацій та оповіщення)  
 

Техніко-економічні показники 
Ступінь вогнестійкості будівлі – ІІ ступеня  вогнестійкості  
Клас наслідків відповідальності – СС3. 
Категорія складності – V. 
Будівля експлуатується. 
 

Опис об’єкта автоматизації 
Загальні відомості про будівлю 

 
Будівля Колонного залу Національної філармонії України розташована на 

Володимирському узвозі, 2 у м. Києві, споруджена у 1882 р. як будинок Київського 
Купецького зібрання. Входить до складу містобудівного комплексу Європейської площі. 

У 1996 р. була закінчена комплексна реконструкція будівлі з підсиленням частини 
фундаментів та заміною несучих конструкцій покриття на сталеві ферми. 

Ділянка, на якій збудована будівля знаходиться у II кліматичному районі згідно діючих 
норм і правил та характеризується наступними кліматичними умовами: 

• клімат району - помірно-континентальний;  
• основний напрям вітрів: улітку - північно-західний; узимку-західний; 
• нормативне значення глибини сезонного промерзання ґрунтів - 0,9 м 
 

Основні конструктивні елементи будівлі: 
Основи - для частини будівлі у вісях 1-6, А-Г - насипний фунт, що складається з 

суглинків з домішками будівельного та побутового сміття. 
Фундаменти - стрічкові, муровані з керамічної жовтої цегли М100 на вапняному 

розчині М10, глибина закладання змінна від 2000 до 6000мм, ширина підошви 1100... 
1300мм. Під чавунними колонами фундаменти стовпові, муровані з цегли М100 на 
вапняному розчині М10. 

Колони - на першому поверсі по вісях 3/1, 3/2, В/1, Ж/1 чавунні трубчасті діаметром 
180...200мм. Колони на другому поверсі та балконі по вісях 3, 4, Б, К - дерев’яні, 
оштукатурені, при реконструкції пошкоджені колони було замінено стальними зі спарених 
кутиків 100 х 8 з дерев'яними вставками. Діаметр (разом із шаром штукатурки) на другому 
поверсі 400мм, а на балконах - 250мм. 

Стіни зовнішні - з жовтої цегли М100 на вапняному розчині М10, товщина біля 900мм, 
без урахування архітектурно-декоративних елементів та оздоблювальних шарів. Зовнішні 
поверхні стін виконано під розшивку швів, на деяких ділянках стін по вісях 1, 6, К 
оштукатурені цементно-піщаним розчином. Внутрішні поверхні оштукатурені вапняним 
розчином М10. 

Стіни внутрішні - несучі по вісях 2 та 5, самонесучі по вісях В, Г, Д, Ж, К; з жовтої 
цегли М100 на вапняному розчині М10 , товщиною 700...900мм. 

Пілони - по вісях 3, 4, Б, К у межах першого поверху муровані з жовтої цегли М100 на 
вапняному розчині М10. 

Перегородки - муровані з дірчастої цегли М50 на цементно-піщаному розчині М25, 
товщиною 120мм; оштукатурені цементно-вапняним розчином М25. 

Перекриття над підвалом - залізобетонне з жорстким армуванням двотаврами №27; 
залізобетонну плиту виконано по нижніх полицях двотаврів. 



Термоізоляційний шар над техпідпіллям у вісях 2-6, А-К - мати мінеральної повсті 
густиною 75 кг/см3, товщиною 80мм. 

Перекриття першого поверху - у вісях 2-5, А-К - перехресна система стальних балок 
(двотаврів №27) та дерев'яних балок (перерізом 220 х 260мм та 110 х 250мм), між балками по 
підшивці з дощок укладено мати мінеральної повсті густиною 175кг\см3, товщиною 50мм; по 
щитовому накату - засипка піском товщиною 80мм. У вісях 1-2 та 5-6, А-К - монолітне 
залізобетонне з жорсткою арматурою - стальними балками (двотаври №27). 

Горищне перекриття - у вісях 2-5, А-К влаштоване по нижніх поясах стальних ферм 
покриття зі збереженням нижніх поясів старих дерев'яних ферм як підвісних балок плафону 
стелі. У вісях 1-2 та 5-6, А-К - монолітні залізобетонні плити по стальних двотаврових 
балках. Термоізоляція - мати з мінеральної повсті, густиною 75 кг\см3, товщиною 100мм, 
захищені склотканиною, звукопоглинаючий шар - коров'яча вовна. 

Покриття - над залою по стальних фермах (верхній пояс - швелери №27), які шарнірно 
спираються на стіни по вісях 2 та 5, в вісях 1-2 та 5-6, А-К - горищне кроквяне. 

Покрівля - з мідного листа товщиною 0,6мм по настилу з дощок товщиною 30...35мм. 
Підлоги - у вестибюлях та коридорах першого поверху та підвалу - з мармурової плитки 

товщиною 60мм; у глядацькій залі, адміністративних та допоміжних приміщеннях - паркетні; 
в санвузлах - з керамічної плитки на цементно-піщаному розчині. 

Віконні блоки - дерев'яні з роздільними рамами 
Дверні блоки - дерев'яні фільончасті, у підвалі в технічних приміщеннях - оббиті 

залізом. 
Сходи - по стальних косоурах (швелерах №27) та балках (швелерах №24); сходинки у 

вісях 5-7, Д - Г - мармурові, у вісях 1-2, И - К, 5-6, И - К та 2 - З, Ж - Д - гранітні; сходові 
площадки - монолітні залізобетонні (бетон класу В15), товщиною 100мм, по яких укладено 
мармурову плитку. 

 
Будівельні роботи 

Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51см - 
100шт - 0,07 

Влаштування ніш в цегляних стінах глибиною до 25 см - 10м2 - 0,04 
Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2 - 100м - 0,02 
 

Монтажні роботи 
1. Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т – 1 шт. 
2. Ящик живлення – 1 ящик 
3. Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг - 100 м - 1,49 
4. Прокладання коробів пластикових - 100м - 0,88 
5. Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм2 - 100 м - 1,69 
6. Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм - 100 м - 1,26 
7. Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених 

трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 - 100 м - 1,26 
8. Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у 

прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 - 100 м - 0,56 
9. Гучномовець або звукова колонка у приміщенні – 2 шт. 
10. Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм – 1 шт.  
11. Шафа настінна, розмір до 640x840 мм  – 1 шт. 
12. Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг – 8 шт. 
13. Конструкції для установлення приладів, маса до 5 кг – 8 шт. 
14. Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 

6 кг – 2 шт. 
15. Вимикач автоматичний [автомат] одно -, дво-, триполюсний, що установлюється на 

конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А – 3 шт. 
16. Вузли обв'язування приладів – 8 шт. 
17. Заливання електроустаткування – 0,0262т 



18. Коробка відгалужувальна на стіні – 8 шт. 
19. Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 

мм - 100 м - 0,6 
 

Матеріали 
1. Двожильний кабель напругою до 660в перерізом 2.1, 5мм2 ВВГнгд - 1000м - 0,195 
2. Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 4мм2 ВВГнгд - 1000м - 0,124 
3. Кабель КОПЭВ 1x2x0,8 - 1000м - 0,07 
4. Кабель UTP Cat 5Е 4x2x0,51 - 1000м - 0,091 
5. Кабель W4*0,22 - 1000м - 0,02 
6. Щиток розподільний – 2 шт. 
7. Короб монтажний 15x15 – 66 м 
8. Короб монтажний 15x35 – 22 м 
9. Металорукав РЗ-Ц-18 - 1000 м - 0,116 
10. Металорукав РЗ-Ц-20 - 1000 м - 0,01 
11. Труба металопластикова VT 16x2.0 МХ-03 – 60 м 
12. Шланг гнучкий 1/2" х 1/2" з гайками, 300мм – 8 шт. 
13. Кран кульовий під обтиск 16 х 1/2" НР (VТ 341) – 1шт 
14. Кран кульовий 1/2" х 1/2" НР (VТ219) – 8 шт. 
15. Косинець з внутрішнім різьбленням 16 х 1/2" (VТm 352) – 3 шт. 
16. Трійник 1/2" ВР (VТr 130) – 2 шт. 
17. Трійник з внутрішнім різьбленням 16 x 1/2" (VТm 352) – 4 шт. 
18. З'єднувач з зовнішнім різьбленням 16 х 1/2" (VТm 301) – 2 шт. 
19. Хомут 2  1/2" – 8 шт. 
20. Ніпель 1/2" х 1/2" НР (VTr 582) – 1шт 
21. Вода очищена – 0,0262 мЗ 
22. З'єднувачі металорукав-прилад СМП- 12.ТРУБ 1/2 дюйма - 1000шт - 0,008 

Пусконалагоджувальні роботи 
 Контролер зв'язку з ЕОМ, телемеханічним комплексом. – 1шт 
 Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 
2 - система 2 
 Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів: на 
кожний наступний вхідний сигнал – cистема 6 

 
Устаткування, що монтується 

1. Системний блок Advantech ARK -1120; ( масса=0,002) – 1 шт. 
2. Монітор: Philips 193V5LSB2/10 18,5” V-line LED; 1366x768; VGA; (МАССА=0,002) – 1 

шт. 
3. Клавіатура + миша: Logitech 920-003169 Wireless Desktop MK220 (маса=0,0005) – 1 шт. 
4. Аудіосистема: Genius SP-S110/SP-S100 Акустична система 2.0; (маса=0,0003) – 1 

комплект 
5. Програмне забезпечення: Microsoft F2C-01530 Windows Home Basic 7  SP1 32-bit Russian 

CIS and Georgia 1pk DSP OEI; (МАСА=0,0000001) – 1 шт. 
6. Програмне забезпечення комплексу ОЗОН КПТ; ( масса=0,00005) – 1 шт. 
7. Джерело безперебійного живлення ДБЖ; ( масса=0,035) – 1 шт. 
8. Пристрій модемний універсальний ПМУ-02; ( масса=0,003) – 1 шт. 
9. Шафа управління ШУ; (масса=0,015) – 1 шт. 
10. Шафа монтажна; (масса=0,003) – 1 шт. 
11. Пристрій реперний ПР; ( масса=0,01) – 1 шт. 
12. Пристрій контрольний ПК; ( масса=0,005) – 7 шт. 
13. Вимикач автоматичний e.mcb.60.1.С3 new; ( масса =0,0001) – 3 шт. 
14. Гучномовець 40АСП100П-В; ( масса =0,0053) – 2 шт. 
15. Акумулятор 12В 4,5А*год; ( масса =0,002) – 2 шт. 



16. Акумулятор 12В 12А*год; ( масса=0,004) – 6 шт. 
17. Коробка розподільна; ( масса =0,0005) – 8 шт. 

 
Умови виконання робіт 

Транспортування будівельних матеріалів, обладнання і інструменту до місця виконання 
робіт здійснюється вручну по сходах з 1 поверху на балкон Колонного залу, далі з балкону 
через люк на горище будівлі. 

Виконані роботи повинні бути прийняті комісією із залученням представників 
Державної пожежної служби. 

 
 
 
 
 
 
Ми згодні з вимогами, визначеними Замовником 
 
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені 

печаткою 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



ДОДАТОК 3 
до запиту цінових пропозицій 

 
 

ДОГОВІР  № _______ 
 
м. Київ                                                                                        «____»_____________ 201__ року 
 
 
            Національна  філармонія  України в особі Генерального директора 
Остапенка Дмитра  Івановича, що діє на підставі Статуту (далі - Замовник), з однієї сторони, 
і ______________________________________________________________________  в особі  
_______________________________________________________________ що діє на підставі  
____________________ (далі – Виконавець), з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей  
договір про таке (далі – Договір): 
 
                                                 І.ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ 
 
1.1. Виконавець зобов’язується виконати роботи відповідно до Робочого проекту  179-ВО 
«Автоматизована система раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення»,  
розробленого ТОВ «Укртрансзв’язок», та Технічного завдання, наданого Замовником 
(Додаток № __), забезпечити погодження та прийняття виконаних робіт відповідними 
державними органами, передати експлуатаційну документацію  та забезпечити авторський  
нагляд.                  
1.2. По завершенню виконання робіт змонтовані Автоматизовані системи раннього 
виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення приймаються в експлуатацію відповідно до 
Технічного завдання на влаштування автоматизованої системи раннього виявлення 
надзвичайних ситуацій та оповіщення для потенційно небезпечного об’єкту – покрівля 
будівлі Колонного залу Національної філармонії України.  Прийняття в експлуатацію 
здійснюється відповідною комісією у складі:  

- Представника органів Державної інспекції цивільного захисту та техногенної 
безпеки; 

- Представника Замовника; 
- Представника проектної організації; 
- Представника монтажної організації; 
- Представника організації, що виконувала програмування та пусконалагоджувальні 

роботи. 

Після прийняття систем в експлуатацію, а також здійснення Виконавцем погодження із 
відповідними державними органами, у випадку відсутності у Замовника претензій до 
виконаних робіт, Сторони підписують Акт приймання-передачі виконаних робіт. 
 
                                                         ІІ.ЯКІСТЬ  РОБІТ 
 
2.1. Виконавець повинен виконати, передбачені цим Договором роботи, якісно у 
відповідності до вимог, що ставляться до такого виду робіт та у відповідності 
до кошторисної документації та Технічного завдання на влаштування Автоматизованої 
системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення для потенційно 
небезпечного об’єкту – покрівля будівлі Колонного залу Національної філармонії України 
2.2. Виконавець зобов’язуться забезпечити гарантійний строк експлуатації Автоматизованої 
системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення не менше 10 років з дати 
підписання Сторонами акту приймання-передачі виконаних робіт. Протягом гарантійного 



строку Виконавець за власний рахунок усуває виявлені Замовником недоліки протягом 5 
(п’яти) календарних днів з моменту їх виявлення Замовником  
 
                                                     ІІІ. ЦІНА  ДОГОВОРУ 
 
3.1. Ціна цього Договору, відповідно до Кошторису (Додаток №__ до даного Договору) 
становить _________________ грн. ( ____________________________________________)  з  
урахуванням  ПДВ  20%  -  _________________________  грн. (____________________). 
Ціна Договору є  твердою і не може бути зміненою. 
3.2. Розрахунки за виконані роботи по даному Договору здійснюються в національній  
валюті. 
3.3. Сторони дійшли згоди, що у випадку відсутності грошових коштів Замовник має право 
затримати розрахунки по даному Договору на строк до двох місяців. Порушення строку 
здійснення розрахунку у зв’язку з вищевикладеними обставинами не являється порушенням 
умов даного Договору та не є підставою для застосування штрафних санкцій до Замовника 
 
                            ІV. ПОРЯДОК  ЗДІЙСНЕННЯ  РОЗРАХУНКІВ 
 
4.1. До початку робіт Замовник сплачує Виконавцю аванс на придбання матеріалів у розмірі  
______% від загальної вартості робіт, що становить - __________________грн.  
(__________________________) в тому числі ПДВ 20% (_______________________________) 
4.2. Остаточний розрахунок по Договору у розмірі _____________________ грн.  
(____________________________________________________) в тому числі ПДВ 20% у  
розмірі ________________________грн. (________________________________) здійснюється 
шляхом перерахування Замовником коштів, на розрахунковий рахунок Виконавця протягом 
___ робочих днів, після підписання Сторонами акту приймання - передачі виконаних робіт  
відповідно до умов п. 1.1 та п. 1.2 даного Договору. 
 
                                        V. ТЕРМІНИ   ВИКОНАННЯ  РОБІТ 
 
5.1. Терміни виконання робіт встановлюються в Календарному плані (Додаток №_ до даного 
Договору). Конкретний час виконання робіт Виконавець погоджує із Замовником та 
залежить від здійснення культурно-мистецьких заходів Колонного залу імені В.М.Лисенка. 
5.2.Місце виконання робіт  -  м. Київ,  Володимирський  узвіз, 2  літ. «А» 
 
                                      VI. ПРАВА  ТА  ОБОВЯЗКИ  СТОРІН 
 
6.1.Замовник зобов’язаний: 
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи у відповідності до умов 
даного Договору. 
6.1.2.У випадку відсутності претензій і зауважень приймати виконані роботи згідно з актом  
приймання – передачі  виконаних  робіт. 
6.2.Замовник  має  право:  
6.2.1.Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Виконавцем,  
повідомивши про це його у строк - 5 днів. 
6.2.2.Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором 
6.3.Виконавець зобов’язаний: 
6.3.1.Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором. 
6.3.2.Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, встановленим розділом 
ІІ цього Договору.  
6.3.3. Забезпечити погодження прийому робіт та необхідної документації з відповідними 
державними органами. 
6.3.4.Провести у повному обсязі кінцевий контроль якості робіт з улаштування  
Автоматизованої системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення для  



потенційно небезпечного об’єкту - покрівля будівлі Колонного залу Національної філармонії 
України. 
 6.3.5. При виконанні будівельно-монтажних робіт і пусконалагоджувальних робіт  
дотримуватись вимог наступних нормативних документів: 
-  «Правила устройства электроустановок» ( ПУЭ ) 
-  «Правила  технической  эксплуатации  установок  потребителей» ( ПТЭ ) 
-  «Правила по технике безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» 
(ПТБ ) 
-  ГОСТ  12.3.032-84. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности. 
- ГОСТ  25861-83. Требования по безопасности используемых средств вычислительной  
техники. 
6.3.6. Дотримуватись правил промислової санітарії та забезпечити вивезення сміття після 
завершення виконання робіт. 
6.3.7.Виправити  виявлені  Замовником  недоліки  у  виконаних  роботах  протягом  5 (п’яти)  
календарних  днів  з  моменту  їх  виявлення  Замовником.     
6.4.Виконавець  має  право: 
6.4.1.Своєчасно  та  в  повному  обсязі  отримувати  плату  за  виконані  роботи 
6.4.2. На  дострокове  виконання  робіт  за  письмовим  погодженням  Замовника.   
6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Замовником Виконавець має право достроково  
розірвати Договір, повідомивши про це замовника у строк 5 днів.    
 
                                      VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  СТОРІН 
 
7.1.У разі  невиконання  або  неналежного  виконання  своїх  зобов’язань  за  Договором  
сторони  несуть  відповідальність, передбачену чинним законодавством, зокрема статтею 231 
Господарського кодексу України. 
 
                               VIII. ОБСТАВИНИ  НЕПЕРЕБОРНОЇ  СИЛИ 
 
8.1.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) 
8.2.Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин  
непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 4 (чотирьох) днів з моменту їх 
виникнення повідомити про  це  іншу Сторону у письмовій  формі. 
8.3.Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи,  
які видаються Торгово-промисловою палатою України. 
 
                                                 IX.ВИРІШЕННЯ  СПОРІВ 
 
9.1.У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх  
шляхом взаємних переговорів та консультацій. 
9.2.У разі недосягнення згоди спори  (розбіжності) вирішуються судом за підсудністю та  
підвідомчістю, встановленою діючим в Україні законодавством.   
 
                                                 X.СТРОК  ДІЇ  ДОГОВОРУ 
 
10.1.Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до   
______________________2016 року, але в будь-якому разі до повного виконання  зобов’язань 
за  цим Договором. 
10.2.Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, українською мовою, що  
мають однакову юридичну силу. 
 



                             ХІ.ВИМОГИ  ЩОДО  КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 
 
      11.1.Результати  роботи  є  конфіденційною  інформацією  та  не  можуть  бути  передані  
третій  Стороні. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 
 
 
      XIІ. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ  ТА  БАНКІВСЬКІ  РЕКВІЗИТИ  СТОРІН 
 
 
        «ЗАМОВНИК»                                                                        «ВИКОНАВЕЦЬ» 
 
 01001, м.Київ,                                                                      _____________________________ 
Володимирський  узвіз, 2                                                   _____________________________                                                      
Національна  філармонія  України                                 _____________________________ 
Р/р  26000000021202                                                             _____________________________ 
в Печерському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк»             _____________________________ 
в м. Києві         _____________________________ 
МФО  300023,                                                                       _____________________________ 
ЄДРПОУ  02226010,                                                             _____________________________ 
ІПН 022260126103 від 26.06.98р.                                        _____________________________ 
Національна філармонія України      _____________________________ 
є неприбуткова  організація                              _____________________________ 
(ознака  неприбутковості  0002)                                       _____________________________ 
 
 
Генеральний  директор                                                       Директор 
 
__________________  Остапенко Д.І.                             ______________   ( _____________ ) 
 
МП                                                                                       МП 
 
                                                            
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                    
 
 
 



ДОДАТОК 4 
до запиту цінових пропозицій 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ 

 
Кожен Учасник має право подати лише одну цінову пропозицію, яка не може бути в 

подальшому змінена. 
Цінова пропозиція подається в письмовій формі за підписом уповноваженої посадової 

особи Учасника, прошита, пронумерована та у запечатаному 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 запиту цінових пропозицій Замовника; 
- повне найменування Учасника процедури закупівлі, його адреса, Код за  ЄДРПОУ, 
номери контактних телефонів; 
- маркування  «Не відкривати до 12-00 год. 05.01.2016 року» (зазначається дата та час 
розкриття цінових пропозицій).  

Цінова пропозиція, яка подається Учасником,  повинна складатися з: 
- цінової пропозиції (Додаток 1); 
- погодження з технічними завданнями Замовника до предмету закупівлі (Додаток 2). 

У разі присутності Учасника на процедурі розкриття цінових пропозицій представляється 
документ, який підтверджує повноваження особи, та документ, що підтверджує особу 
(паспорт або інший документ, який посвідчує особу). 

Відсутність Учасника або його уповноваженого представника під час процедури 
розкриття цінових пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для 
відхилення його цінової пропозиції. 

Відповідальність за помилки у документах, надісланих до комітету з конкурсних торгів 
Замовника та підписаних відповідним чином, несе Учасник. 

Цінові пропозиції, отримані Замовником після закінчення строку їх подання, не 
розкриваються і повертаються Учасникам, що їх подали. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


