
ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКАСПОРТИВНАШКОЛА              
З ХОКЕЮ З ШАЙБОЮ «СОКІЛ-КИЇВ» 

ідентифікаційний код 35828731, вул.Мельниковабуд. 46, м.Київ, Україна, 04119, тел.067-285-91-58, 
e-mail: bfsokol@ukr.net, р/р35439045089630 ГУ ДКСУ в м. Києві МФО 820019 

 

ПРОТОКОЛ  
ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ЗАМОВНИКА 

(розгляд тендерних пропозицій) 
№15/02/01  від 15лютого 2017 р.  

 
1 ЗАМОВНИК: ДЮСШ ХШ «Сокіл-Київ» 
1.1 Код ЄДРПОУ 35828731 
1.2Поштова адреса Київ,вул..Мельникова,46 
1.3e-mailbfsokol@ukr.net 
2  НОМЕР ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ     ЗАКУПІВЛІ:26 січня 2017р.  № 
UA-2017-01-26-003128-b 

3 Перелік тендерних пропозицій 

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Дивосвіт плюс»; 

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Спортивний клуб «Олімп». 

4  Найменування учасника 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дивосвіт плюс»(ЄДРПОУ 31486347) 

5 Результат розгляду тендерної пропозиції: 

 Слухали: 

Відповідального за проведення закупівлі заступника директора по навчально-
вихавній роботі  Шафаренко Л.М., який  повідомив, що 13.02.2017р. в системі 
електронних торгів «Prozorro»відбувся аукціон 
(https://auction.openprocurement.org/tenders/41d91a49a5a7468a8a74377a96cf9ccb_9dacd
712b8374db6a8e64ef8fa5c916a) щодо закупівлі :ДКП 016-2010: 93.11.1 Послуги, пов’язані з 
використаннямспортивнихспоруд (за кодом CPV за ДК 021:2015 код 92600000-7 Послуги у 
сфері спорту:  послугильодового поля та прилеглихприміщень). 

В результаті проведеного аукціону системою електронних закупівель«Prozorro» була 
визначена найбільш економічно вигідна пропозиція 650430,00 грн.(шістсот п’ятдесят  
тисяч чотириста тридцятьгрн. 00коп в т.ч. ПДВ) - Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Дивосвіт плюс» (надалі – ТОВ «Дивосвіт-плюс»). 

Розглянувши пакет документів, наданих ТОВ «Дивосвіт-плюс» щодо участі у торгах, 
встановили наступне: 

-Тендерна пропозиція учасника відповідає вимогам тендерної документації 
замовника; 

-Учасник відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим ст.16 Закону України 
«Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р.№922-VIII (надалі Закон); 

-Учасником надана інформація про відсутність підстав для відмови в участі у 
процедурі закупівлі, визначених ст.17 Закону; 

-Не виявлено підстав для відмови Учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно 
для ст.17 Закону. 

Враховуючи вищенаведене, відповідальний за проведення закупівлі Шафаренко 



Л.М.запропонував  комітету визнати переможцем торгів ТОВ «Дивосвіт-плюс» та 
прийняти рішення про намір укласти з ним договір про закупівлю. 

РОЗГЛЯДАЛИ:  
Тендерну пропозицію ТОВ «Дивосвіт-плюс».  

Після  детального розгляду та аналізу пропозиції учасника, члени тендерного 
комітету провели голосування. 
Результати голосування:  
проголосували «ЗА» -Чибірев В. В.,Шафаренко Л М, Уткін А В, Тімченко В.М., 
Бернацький О.В, Зудін О.Б. 

Рішення прийнято одноголосно усіма присутніми членами тендерного комітету. 
УХВАЛИЛИ: 

Керуючись  ст. 28 Закону,  за результатами  оцінки та розгляду тендерної пропозиції, 
визнати переможцем торгів на закупівлю: ДКП 016-2010: 93.11.1 Послуги, пов’язані з 
використаннямспортивнихспоруд (за кодом CPV за ДК 021:2015 код 92600000-7 
Послуги у сфері спорту:  послугильодового поля та прилеглихприміщень)ТОВ 
«Дивосвіт-плюс». 

Прийнятирішення про намірукластидоговір  прозакупівлю з ТОВ «Дивосвіт-плюс» 

6  Підстави відхилення тендерної пропозиції згідно зі статтею 30 Закону України 
"Про публічнізакупівлі".   Підставивідсутні. 

 
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. 



ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКАСПОРТИВНАШКОЛА              
З ХОКЕЮ З ШАЙБОЮ «СОКІЛ-КИЇВ» 

ідентифікаційний код 35828731, вул.Мельниковабуд. 46, м.Київ, Україна, 04119, тел.067-285-91-58, 
e-mail: bfsokol@ukr.net, р/р35439045089630 ГУ ДКСУ в м. Києві МФО 820019 

 

ПРОТОКОЛ  
ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ЗАМОВНИКА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ 

ПЕРЕМОЖЦЯ 
 №15/02/01  від 15лютого 2017 р.  

 
1 ЗАМОВНИК: ДЮСШ ХШ «Сокіл-Київ» 
1.1 Код ЄДРПОУ 35828731 
1.2Поштова адреса Київ,вул..Мельникова,46 
1.3e-mailbfsokol@ukr.net 
2  ПРЕДМЕТЗАКУПІВЛІ 
2.1.Найменування предмета закупівлі: ДКП 016-2010: 93.11.1 Послуги, пов’язані з 
використаннямспортивнихспоруд (за кодом CPV за ДК 021:2015 код 92600000-7 Послуги у 
сфері спорту: послугильодового поля та прилеглихприміщень) 

2.2.Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг :297посл.(год.) 

2.3.Місце надання послуг : Україна. 

2.4. Строк поставки товарів :  з 01.03.2017 р.по31.05.2017р. 
 
3 ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ.Аукціон на електронному майданчику для придбання 
товарів, робіт та послуг:e-tender.ua 
4  ДАТА ОПРИЛЮДНЕННЯ ТА НОМЕР ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ     
ЗАКУПІВЛІ:26 січня 2017р.  № UA-2017-01-26-003128-b. 

5 ДАТА ТА ЧАС АУКЦІОНУ :13лютого 2017р. 14:53. 

https://auction.openprocurement.org/tenders/41d91a49a5a7468a8a74377a96cf9ccb_9dacd7
12b8374db6a8e64ef8fa5c916a 

6 КАНДИДАТ –ПЕРЕМОЖЕЦЬ: 

6.1 Найменування/ прізвище,ім’я, по батькові : ТОВ« Дивосвіт - плюс».; 

6.2Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника 
податків:31486347; 

6.3Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної 
особи), телефон, телефакс:04211,м.Київ ,вул. Лойоша Гавро,4-Г.; 

6.4.Ціна пропозиції: 650430,00 грн.(шістсот п’ятдесят  тисяч чотириста тридцятьгрн. 
00коп); 

7 ДАТА прийняття рішення про визначення переможця відкритих  торгів: 15.02.2017 
р. 
 
 
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. 
 


