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ПРОТОКОЛ  
ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ЗАМОВНИКА 

 №19/01  від 19 жовтня 2016р.  
 

1 ЗАМОВНИК: ДЮСШ ХШ «Сокіл-Київ»         
1.1 Код ЄДРПОУ 35828731 
1.2 Поштова адреса Київ,вул..Мельникова,46 
1.3 e-mail bfsokol@ukr.net 
2  ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ 
2.1.Найменування предмета закупівлі: (ДК 49.39.3 послуги з перевезення пасажирів 
наземним транспортом поза розкладом), послуги щодо перевезення дітей на змагання з 
хокею до міста і назад до м. Кременчук. 
2.2.Місце надання послуг : Україна. 
2.3. Строк надання  послуг : з 05.11 - 06.11.2016 року. 
2.4.Очікувана вартість предмета закупівлі: 8 500,00грн. в т. ч. ПДВ. (вісім тисяч п’ятсот 
грн. 00 коп. в т. ч. ПДВ). 
3 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРДМЕТ ЗАКУПІВЛІ 
3.1.    Детальний опис предмету закупівлі і технічні вимоги до товару: 

№ 
лоту 

Найменування  
предмету закупівлі 

Опис та характеристика 
товару 

Одини
ця 

виміру 

Кількість 
поїздок 

  

1 ДК 49.39.3 – послуги з 
перевезення пасажирів 
наземним транспортом 
поза розкладом 

послуги щодо перевезення 
дітей на змагання з хокею до 
міста Кременчук і назад до м. 
Києва  05.11 - 06.11.2016 року, 

Україна  

послуга 1  
(згідно з 
календар

ним 
планом 
змагань) 

3.2.Технічні умови та вимоги до закупівлі. 
 Вимоги до послуги: 

Перевезення організованих груп дітей повинно здійснюватися згідно з вимогами
Постанови КМУ  від 18.02.1997 № 176 «Про затвердження правил надання послуг
пасажирського автомобільного транспорту», а саме розділу « Перевезення організованих
груп дітей» (п. 64-п.72).   

А саме: 
- перевезення  організованих груп дітей  повинно здійснюватися із забезпеченням 

високого рівня безпеки та надійності транспортного обслуговування;  
- максимальна кількість 30 дітей для перевезення автобусом  не повинна перевищувати  

кількості місць для сидіння,  визначеної технічною характеристикою та реєстраційними  
документами транспортного засобу;  



- організовані групи дітей  повинні  перевозитися досвідченими водіями, які  мають  стаж  
керування  транспортним засобом не менш як п'ять років.  

Перевезення дітей повинно відбуватися автомобільним транспортом місткістю не менш ніж
30 посадочних місць в салоні. Обов’язково в салоні мати медичну аптечку та вогнегасник.
Перевезення дітей відбувається строго за графіком зазначеним у календарному плані змагань по
хокею.    
Перевезення відбувається маршрутом: м. Київ, вул. Мельникова, 46 – м. Кременчук та у
зворотньому напрямку. 
3.2.1  Місце подачі автобусу послуги: м. Київ, вул. Мельникова, 46 
3.2.2  Строк поставки послуги: з 05 листопада по 06 листопада 2016 року, згідно з єдиним
календарним планом змагань на 2016 рік. 
3.2.3 Ціна включає в себе всі витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, 
страхування та інші витрати, сплату податків і зборів тощо. 

  

  
Провести процедуру допорогових  закупівель на сайті http://bid.e-tender.biz/. 
 
     Голова комітету з конкурсних торгів_____________________ Чибірев В. В. 
 
Заступник голови комітету____________________________Шафаренко Л М 
 
Секретар комітету ___________________________Уткін А В 
 
Член комітету_______________________________ 
 
                        _______________________________ 
 
                        _______________________________  
          
                        _______________________________ 



Технічне завдання 
 

       З метою забезпечення участі вихованців в змаганнях по хокею з шайбою в 
жовтні 2016 року, послуга по перевезенню дитячої хокейної команди 
комфортабельним пасажирським автобусом (оренда автобусу з водієм) за 
маршрутом має відповідати таким вимогам:    
  
Строки та маршрут перевезення:  
- 05-06.11.16р.      м. Київ - м. Кременчук - м. Київ. 
- виїзд з м. Києва в 06:00 (адреса подання автобусу: вул. Мельникова, 46); 
 
 Вимоги до автобусу:  
 
         В автобусі повині бути присутні всі необхідні опції для того, щоб пасажирам 
було зручно подорожувати.  
        Автобус марка “SETRA”  або аналог, не менше 30 посадочних місць, не пізніше 
2008 року випуску,  щоб підходив для поїздок, як на короткі, так і на далекі відстані, 
відносився до класу високих комфортабельних автобусів.  
      Щоб була система термоізоляції салону, клімат контроль, вентиляція, 6 грубок 
обігріву салону і кондиціонування, антиблокувальна система гальм (ABS), 
електронний контроль стійкості (ESP), пневмопідвіска. 
• Сидіння з бічною підтримкою, регульовані спинки під нахил до 15% і виносом 
сидіння в прохід. 
• Гучний зв'язок по салону, ТВ монітор, DVD плеєр, Wi- Fi. 
• Автобус має склопакети та панорамні вікна, великий багажний відсік 2.6 м3.                         
• Наявність туалета. Об’єм багажного відсіку 2600, кількість дверей 2. 
 
Вимоги до  перевізника: 
 

- наявність досвіду перевезень пасажирів (дітей) із наведенням інформації про 
декількох попередніх замовників (не менше двох) у 2015 чи 2016 році, 
наявність ліцензії на перевезення; 

- витрати на харчування и проживання водіїв мають бути включені у вартість 
оренди автобусу; 

- страховка; 
     -    всі необхідні документи (копія свідоцтва про державну реєстрацію або копію 
витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців; 
- копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або витягу з реєстру платників ПДВ 
(якщо Учасник є платником ПДВ) або платника єдиного податку (якщо Учасник є 
платником єдиного податку); 
- копія довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 
(ЄДРПОУ) видана органами Державної служби статистики України; 
Інша інформація: 
Документи, що підтверджують відповідність вимогам до кваліфікації учасників, в 
паперовому вигляді та  копія ліцензії на міжміськіі перевезення, завірені підписом 



та печаткою учасника, надаються замовнику переможцем під час укладання 
договору про закупівлю). 
     
Голова комітету з конкурсних торгів___________________ Чибірев В. В. 
 
Заступник голови комітету____________________________Шафаренко Л М 
 
Секретар комітету ___________________________Уткін А В 
 
Член комітету_______________________________ 
                        
                        _______________________________ 
 
                        _______________________________ 
 
                       _______________________________ 
 
                      ________________________________    
 

 


