
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2020-05-25-002732-b 
 

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

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 26476487 

3. Місцезнаходження замовника: 02098, Україна, Київська обл., Київ, проспект П.Тичини,18 

4. Контактна особа замовника, уповноважена 
здійснювати зв’язок з учасниками: 

Марянов Іван Дмитрович, 380634007234, 
i.maryanov@ukr.net 

41. Вид предмета закупівлі: Послуги 

5. Конкретна назва предмета 
закупівлі 

6. Коди відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі 
(за наявності) 

7. Кількість 
товарів або 
обсяг виконання 
робіт чи надання 
послуг 

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

9. Строк 
поставки 
товарів, 
виконання робіт 
чи надання 
послуг 

Спортивно-оздоровчі послуги 
льодового майданчику та 
прилеглих приміщень для 
учнів Лівобережних районів 
м. Києва для ДЮСШ 
«Крижинка» 

ДК 021:2015: 
92620000-3 — 
Послуги, пов’язані зі 
спортом 

1 послуга  00000, Україна, м. 
Київ, м. Київ, 
Лівобережний район  

до 30 грудня 2020  

 
91. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%) 

Надання послуг   Пiсляоплата  10  Робочі  100  

 
10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 740 950,00 UAH 
102. Джерело фінансування закупівлі: 
 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   740950 UAH  

 
11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 3 704,75 UAH 

12. Математична формула, яка буде застосовуватися при проведенні електронного 
аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки: 

відсутня  

13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 09 червня 2020 14:00 

14. Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): 0,00 UAH 

15. Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): відсутній 

16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій відсутній , після 
завершення 
електронного аукціону  

17. Дата та час проведення електронного аукціону: 10 червня 2020 12:31  

18. Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

19. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 
 



 

ДОДАТОК №6 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

 

Графік тренувань:  
Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця, субота  

Час тренувань:  
Серпень:  понеділок, вівторок, середа, 17.30-18.30 18.45-19.45  

Четвер, П’ятниця 17.30-18.30 Субота 9.45-10.45 (заняття починаються з 3 серпня) 

Вересень : понеділок, вівторок, середа, 17.30-18.30 18.45-19.45  

Четвер, П’ятниця 17.30-18.30 Субота 9.45-10.45 

Жовтень : понеділок, вівторок, середа, 17.30-18.30 18.45-19.45  

Четвер, П’ятниця 17.30-18.30 Субота 9.45-10.45 

Листопад : понеділок, вівторок, середа, 17.30-18.30 18.45-19.45  

Четвер, П’ятниця 17.30-18.30 Субота 9.45-10.45 

Грудень тренування проводяться до 30 грудня:  

понеділок, вівторок, середа, 17.30-18.30 18.45-19.45  

Четвер, П’ятниця 17.30-18.30 Субота 9.45-10.45 

 
Строк надання спортивно – оздоровчих послуг: 

Місяці: серпень – грудень 2020 р. 

Згідно розкладу:Понеділок- субота. 

Кількісні вимоги до предмету закупівлі: 
 

№ Кількість місяців Кількість 
днів 

Кількість 
годин 

1 серпень 25 38 

2 вересень 26 40 

3 жовтень 27 39 

4 листопад 25 42 



5 грудень 26 44 

Розклад занять на кожен місяць складається згідно навчально-      тренувального процесу 
ДЮСШ «Крижинка». 

       Умови для тренувань та проведення змагань повинні відповідати таким 
технічним вимогам: 

- площа льодового поля яка відповідає нормам для гри   «хокей з шайбою», та  ні 
менше - 30х60 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; 

- наявність комбайну для чистки льоду; 

- інші технічні приміщення.    

 

Документальне підтвердження відповідності приміщень технічним, якісним та 
кількісним характеристикам надавати у довільній формі пояснювальної записки. 

 

 
 
 
 
 
 


