
ЗВІТ 
про результати проведення процедури закупівлі 

UA-2018-08-27-000324-c 
Дата формування звіту: 12 вересня 2018 

1. Найменування замовника: Централізована бухгалтерія дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 26476487 
 
3. Конкретна назва предмета закупівлі 4. Коди 

відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі 
(за наявності) 

5. Кількість 
товарів або 
обсяг 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг 

6. Місце 
поставки 
товарів або 
місце 
виконання 
робіт чи 
надання послуг 

7. Строк 
поставки 
товарів, 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг 

Послуги у сфері спорту - спортивно-оздоровчі послуги льодового майданчика та прилеглих 
приміщень для учнів Лівобережних районів м. Києва Технічні вимоги та умови, які необхідні для 
проведення навчально - тренувального процесу та змагань різного рівня: 
___________________________________________________________________ 1. Час проведення 
навчально – тренувального процесу: Понеділок – п’ятниця (вечірный час ) *Цей період часу є 
найкращим для якісного засвоєння навичок хокейної майстерності для учнів ДЮСШ «Крижинка» 
та проведення різноманітних турнірів з хокею з шайбою різних рівнів. Враховуючи навчання дітей 
у загальноосвітніх навчальних закладах міста Києва, Вищих навчальних закладах міста Києва, 
регламент проведення змагань Федерації хокею України та Федерації хокею міста Києва. 2. Строк 
надання спортивно - оздоровчих послуг: Місяці: жовтень – грудень 2018 р. 3. Кількісні вимоги до 
предмету закупівлі: жовтень 2018 р. - 39 годин листопад 2018 р. - 38 годин грудень 2018 р. - 38 
годин Всього - 115 годин *Розклад занять на місяць складається згідно навчально – тренувального 
процесу ДЮСШ «Крижинка» 4. Умови для тренувань та проведення змагань повинні відповідати 
таким технічним вимогам: - площа льодового поля яка відповідає нормам для гри «хокей з 
шайбою», та не менше - 30 х 60 м²; - наявність бортів які відповідають нормам для гри «хокей з 
шайбою»; - льодове поле повинно мати чітку розмітку для гри «хокей з шайбою»; - наявність воріт 
з двох сторін льодового поля для гри «хокей з шайбою»; - льодове покриття, яке відповідає нормам 
для гри «хокей з шайбою»; - наявність освітлення льодового поля згідно чинного законодавства, 
норм та правил ДБН для гри « хокей з шайбою» (не менше 300 лк); - аудіо система, підсилювач, 
гучномовці, мікрофон - для акустичного благоустрою льодового катка та проведення матчів хокею 
з шайбою; - наявність табло для проведення матчів «хокею з шайбою»; - наявність відповідних 
місць при проведенні матчів для суддівської бригади; - роздягальні для команд 3-4, а саме: кімнати 
для розміщення офіційних представників команд, гравців, їх екіпіровки, устатковані лавками і 
душовими з гарячою водою та холодною водою; - санітарні приміщення – 2; - наявність пункту 
надання першої медичної допомоги; - інші технічні приміщення; - наявність комбайну для чистки 
льоду. Документальне підтвердження відповідності приміщень технічним, якісним та кількісним 
характеристикам надавати у довільній формі пояснювальної записки.  

ДК 021:2015: 
92600000-7 — 
Послуги у сфері 
спорту  

1 послуга  01001, 
Україна, місто 
Київ, Київ, м. 
Київ  

до 31 грудня 
2018  



 
8. Дата оприлюднення оголошення про 
проведення процедури закупівлі: 

27 серпня 2018 11:49  

9. Кількість учасників процедури закупівлі: 0  
 
10. Найменування учасників 
процедури закупівлі (для 
юридичної особи) або прізвище, 
ім’я, по батькові (для фізичної 
особи) 

11. Ціна пропозицій учасника до 
початку аукціону (ціна пропозиції 
на переговорах у разі застосування 
переговорної процедури закупівлі) 

12. Ціна 
пропозицій 
учасника після 
закінчення 
аукціону 

13. Інформація про наявність і відповідність установленим 
законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність 
учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України 
“Про публічні закупівлі”, та наявність/відсутність обставин, установлених 
статтею 17 цього Закону 

 
14. Дата оприлюднення повідомлення про намір 
укласти договір: 

Відсутня  

15. Підстави для прийняття рішення про 
неукладення договору про закупівлю (у разі 
якщо в результаті проведення торгів не було 
укладено договір про закупівлю): 

подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій 

16. Дата укладення договору про закупівлю: Відсутні  

17. Найменування учасника (для юридичної 
особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для 
фізичної особи), з яким укладено договір про 
закупівлю: 

Відсутні  

18. Місцезнаходження учасника, з яким 
укладено договір про закупівлю: 

Відсутні  

19. Інформація про субпідрядника (у разі 
залучення до виконання робіт або надання 
послуг): 

Відсутня  

20. Сума, визначена в договорі про закупівлю: Відсутні  

21. Дата оприлюднення оголошення з 
відомостями про укладену рамкову угоду, за 
якою укладено договір про закупівлю (у разі 
проведення закупівлі за рамковими угодами):  

Відсутня 

22. Ідентифікатор договору:   
 



ЗВІТ 
про результати проведення процедури закупівлі 

UA-2018-08-27-000365-c 
Дата формування звіту: 12 вересня 2018 

1. Найменування замовника: Централізована бухгалтерія дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 26476487 
 
3. Конкретна назва предмета закупівлі 4. Коди відповідних 

класифікаторів предмета 
закупівлі (за наявності) 

5. Кількість товарів 
або обсяг виконання 
робіт чи надання 
послуг 

6. Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт чи 
надання послуг 

7. Строк поставки 
товарів, виконання 
робіт чи надання 
послуг 

Послуги у сфері спорту - спортивно-оздоровчі послуги льодового 
майданчика та прилеглих приміщень для учнів Правобережних районів м. 
Києва. Технічні характеристики: 1. Час проведення навчально – 
тренувального процесу: Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця ( вечірній час 
) *Цей період часу є найкращим для якісного засвоєння навичок хокейної 
майстерності для учнів ДЮСШ «Крижинка» та проведення різноманітних 
турнірів з хокею з шайбою різних рівнів. Враховуючи навчання дітей у 
загальноосвітніх навчальних закладах міста Києва, Вищих навчальних 
закладах міста Києва, регламент проведення змагань Федерації хокею 
України та Федерації хокею міста Києва. 2. Строк надання спортивно - 
оздоровчих послуг: Місяці: жовтень – грудень 2018 р. 3. Кількісні вимоги до 
предмету закупівлі: жовтень 2018 р. - 18 годин листопад 2018 р. - 18 годин 
грудень 2018 р. - 18 годин Всього - 54 години *Розклад занять на місяць 
складається згідно навчально – тренувального процесу ДЮСШ «Крижинка» 
4. Умови для тренувань та проведення змагань повинні відповідати таким 
технічним вимогам: - площа льодового поля яка відповідає нормам для гри 
«хокей з шайбою», та не менше - 26 х 56 м²; - наявність бортів які 
відповідають нормам для гри «хокей з шайбою»; - льодове поле повинно 
мати чітку розмітку для гри «хокей з шайбою»; - наявність воріт з двох 
сторін льодового поля для гри «хокей з шайбою»; - льодове покриття, яке 
відповідає нормам для гри «хокей з шайбою»; - наявність освітлення 
льодового поля згідно чинного законодавства, норм та правил ДБН для гри « 
хокей з шайбою» (не менше 300 лк); - аудіо система, підсилювач, 
гучномовці, мікрофон - для акустичного благоустрою льодового катка та 
проведення матчів хокею з шайбою; - наявність табло для проведення матчів 
«хокею з шайбою»; - наявність відповідних місць при проведенні матчів для 
суддівської бригади; - роздягальні для команд 3-4, а саме: кімнати для 
розміщення офіційних представників команд, гравців, їх екіпіровки, 
устатковані лавками і душовими з гарячою водою та холодною водою; - 
санітарні приміщення – 2; - наявність пункту надання першої медичної 
допомоги; - інші технічні приміщення; - наявність комбайну для чистки 

ДК 021:2015: 92600000-
7 — Послуги у сфері 
спорту  

1 послуга  01001, Україна, місто 
Київ, Київ, м. Київ  

до 31 грудня 2018  



льоду. Документальне підтвердження відповідності приміщень технічним, 
якісним та кількісним характеристикам надавати у довільній формі 
пояснювальної записки.  
 
8. Дата оприлюднення оголошення про 
проведення процедури закупівлі: 

27 серпня 2018 12:09  

9. Кількість учасників процедури закупівлі: 0  
 
10. Найменування учасників 
процедури закупівлі (для 
юридичної особи) або прізвище, 
ім’я, по батькові (для фізичної 
особи) 

11. Ціна пропозицій учасника до 
початку аукціону (ціна пропозиції 
на переговорах у разі застосування 
переговорної процедури закупівлі) 

12. Ціна 
пропозицій 
учасника після 
закінчення 
аукціону 

13. Інформація про наявність і відповідність установленим 
законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність 
учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України 
“Про публічні закупівлі”, та наявність/відсутність обставин, установлених 
статтею 17 цього Закону 

 
14. Дата оприлюднення повідомлення про намір 
укласти договір: 

Відсутня  

15. Підстави для прийняття рішення про 
неукладення договору про закупівлю (у разі 
якщо в результаті проведення торгів не було 
укладено договір про закупівлю): 

подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій 

16. Дата укладення договору про закупівлю: Відсутні  

17. Найменування учасника (для юридичної 
особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для 
фізичної особи), з яким укладено договір про 
закупівлю: 

Відсутні  

18. Місцезнаходження учасника, з яким 
укладено договір про закупівлю: 

Відсутні  

19. Інформація про субпідрядника (у разі 
залучення до виконання робіт або надання 
послуг): 

Відсутня  

20. Сума, визначена в договорі про закупівлю: Відсутні  

21. Дата оприлюднення оголошення з 
відомостями про укладену рамкову угоду, за 
якою укладено договір про закупівлю (у разі 
проведення закупівлі за рамковими угодами):  

Відсутня 

22. Ідентифікатор договору:   
 


