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ПРОТОКОЛ  
ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ЗАМОВНИКА 

 №06/01  від 06 грудня 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  ПРЕДМЕТЗАКУПІВЛІ 
2.1.Найменування предмета закупівлі: спортивно-оздоровчі послуги льодового поля та 
прилеглих приміщень. 
2.2.Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг :47,5 годин. 
2.3.Місце надання послуг : м. Київ . 
2.4. Строк надання  послуг : з 21.12.2016 р. по 31.12.2016 р. 
 
3  ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЛІ 
3.1 Для  проведення навчально-тренувальних занять та змагань  вихованців ДЮСШ в 
грудні  2016 р.  необхідно 47,5 год. 
3.2 Вирішено провести процедуру  закупівель послуг пов’язаних з використанням 
спортивних споруд на сайті http://bid.e-tender 
 
 
     Голова комітету з конкурсних торгів_____________________ Чибірев В. В. 
 
Заступник голови комітету____________________________Шафаренко Л М 
 
Секретар комітету ___________________________Уткін А В 
 
Член комітету_______________________________ Тімченко В.М. 
 
                        _______________________________ Бернацький О.В. 
 
                        _______________________________ Зудін О.Б. 



ІНФОРМАЦІЯ 
 для проведеннязакупівлі через систему електроннихторгів 

 
1. Замовник: 
1.1. Найменування: ДЮСШ ХШ «Сокіл-Київ» 
1.2. Код ЄДРПОУ: 35828731 
1.3. Місцезнаходження:Україна, Київ,вул..Мельникова,46 
1.4. Посадові особи замовника, з якими може здійснити зв'язок учасник: Білоус 
Лариса Михайлівна, тел.0672434388. 
2. Вартість закупівлі та крокаукціону 
2.1. Очікуванавартість предмета закупівлі: 105 000,00грн. (сто п’ять тисячгривень 
00 коп.), в т.ч. ПДВ. 
2.2. Крокредукціону525,00 грн. 
3. Інформація про предмет закупівлі: 
3.1. Найменування предмету закупівлі:спортивно-оздоровчі послуги 
льодовогополя та прилеглих приміщень. 
3.2. Детальнийопис предмету закупівлі і технічнівимоги до послуги : 
         Кількість  та термін : 47.5 годин в грудні 2016р. 
Льодова арена має бути пристосована для гри в хокей з шайбою, яка повинна бути 
обладнана комплектом хокейнихворіт, бортами відповідного стандарту, табло, 
льодовідновлювальною машиною та матичіткурозмітку для гри «хокей з шайбою». 
Освітленнямає бути згідно чинного законодавства (не менше 300 лк). В 
прилеглихприміщенняхповинніміститисядушові, роздягальні, медпункт та місця для 
зберіганняхокейноїформи та інвентаря. 
3.3. Місценадання послуг :Україна,м.Київ, 
3.4. Термін надання послуги:грудень 2016 року. 
4. Учасник має надатиінформаціюу довільнійформі, яка містить такі відомості : 
а) найменування, місцезнаходження та місцереєстрації, телефон, електронна адреса 
(за наявності); 
б) банківськіреквізити; 
в) керівництво (посада, прізвище, ім’я, по-батькові, телефон для контактів) 
г) документи (документальне підтвердження відповідності приміщень  технічним, 
якісним та кількісним характеристикам  чинним в Україні ). 
д) свідоцтва (платникаподатку та про державнуреєстрацію), статут (за наявності). 
5.Розрахунки проводяться шляхом перерахуванняЗамовникомкоштів на 
розрахунковийрахунокПостачальникапісляотриманняпослуг на підставіакту 
наданих послуг. 
 
Голова комітету з конкурсних торгів_____________________Чибірев В. В. 
 
Заступник голови комітету____________________________Шафаренко Л М 
 



Секретар комітету ___________________________Уткін А В 
 
Член комітету ______________________________ Тімченко В.М. 
 
                   _______________________________Бернацький О.В. 
 
                   ___________________________________Зудін О.Б. 
 
 


