
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 
 №23/02  від 23лютого 2017 р. 

 
1 ЗАМОВНИК: ДЮСШ ХШ «Сокіл-Київ» 
1.1 Код ЄДРПОУ 35828731 
1.2 Поштова адреса Київ,вул..Мельникова,46 
1.3e-mailbfsokol@ukr.net 
2  ПРЕДМЕТЗАКУПІВЛІ 
2.1.Найменування предмета закупівлі: послуги з використання спортивних споруд 
(експлуатація спортивного залу та прилеглих приміщень). 

2.2.Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг : 65 год. 

2.3.Місце надання послуг : м. Київ. 
 
2.4. Строк поставки товарів :  з 01.03.2017 р.по 31.05.2017 р. 
 
3 ДАТА ОПРИЛЮДНЕННЯ ТА НОМЕР ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ     
ЗАКУПІВЛІ:15лютого 2017 р.  № UA-2017-02-15-002002-с 
 
4  ДАТА ТА ЧАС АУКЦІОНУ : Аукціон не відбувся в зв’язку з тим, що на 
закупівлю вийшов один учасник. 

5 ДАТА ТА ЧАС  ЗАКІНЧЕННЯ АУКЦІОНУ: Аукціон не відбувся. 

6 КАНДИДАТ –ПЕРЕМОЖЕЦЬ: 

6.1Державне підприємство «Спортивний комплекс «Авангард»; 

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

39401098; 
6.3Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної 
особи), телефон, телефакс:м. Київ, вул. Мельникова, 46; 
 
6.4.Ціна пропозиції: 22750,00 грн.(двадцять дві тисячісімсотп»ятдесят грн. 00коп. в 

т.ч. ПДВ); 
 
6.5Ціна пропозиції за результатами Аукціону: 22750,00 грн.(двадцять дві тисячі 

сімсот п»ятдесят грн. 00коп.в т.ч. ПДВ); 
7 ДАТА прийняття рішення про визначення переможця за результатами оцінки 
пропозиції:  23.02.2017 р. 
 
8 СТРОК  протягом якого має бути укладений договір: з27.02.2017р. по 28.02.2017р. 
 
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. 



ПРОПОЗИЦІЯ 
щодо надання послуги, пов’язаної з використанням спортивних споруд 

для проведення закупівлі через систему електронних торгів 
 

Учасник - державне підприємство "Спортивний комплекс "Авангард" 
(платник податку на прибуток на загальних підставах, не платник ПДВ), 
юридична та фізична адреса: Україна, 04119, м. Київ вул. Мельникова, 46. 

П\р 26009011460314 в ПАТ "Укрсоцбанк", МФО 300023. 
ЄДРПОУ 39401098. 
Директор:  Сімчук Костянтин Миколайович. 
Тел. (067) 504 00 77. 
E-mail: sport.c.avangard@gmail.com. 
 
Спортивний зал розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. 

Мельникова, 46. 
Площа спортивної зали складає 627,3 кв. м. 
Висота стелі - 6 метрів. 
В прилеглих приміщеннях розміщені роздягальні, душові. Можуть 

бути розміщені, медпункт та місця для зберігання спортивної форми та 
інвентаря. 

 
Документи (свідоцтво про державну реєстрацію, статут та інші 

документи) за необхідністю будуть надані окремо. 




