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ПРОТОКОЛ  
ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ЗАМОВНИКА 

 №24/01  від 24 травня 2017 р.  
 

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: послуги льодового поля та прилеглих приміщень. 
2.2.Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг : 80 годин. 
2.3.Місце надання послуг : м. Київ . 
2.4. Строк надання  послуг :  липень-серпень 2017 р. (згідно до розкладу занять). 
 
3  ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЛІ 
3.1. Для  проведення навчально-тренувальних зборів та належної підготовки до змагань  
вихованців ДЮСШ  2001-2007 року народження в липні-серпні 2017р.  необхідно  - 80 год. 
послуг, пов’язаних з використанням спортивних споруд (послуг льодового поля та 
прилеглих приміщень. 
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. 



 
ДОКУМЕНТАЦІЯ  

закупівлі послуг, пов’язаних з використанням спортивних споруд (послуги 
льодового поля та прилеглих приміщень) 

 
1. Технічні, якісні та кількісні вимоги до послуг, пов’язаних з використанням 

спортивних споруд (послуги льодового поля та прилеглих приміщень) та спосіб їх 
підтвердження 
 

1.1. Технічні та якісні вимоги до предмета закупівлі: 
Льодове поле: 

- площа льодового поля - 56 х26м квадратних;  
- наявність бортів;  
- наявність відбійної планки та захисних екранів;  
- льодове поле повинно мати чітку розмітку для гри в хокей;  
- льодове покриття, яке відповідає нормам та правилам для гри        

       в хокей;   
- наявність воріт з двох сторін льодового поля;   
- наявність табло; 
- освітлення згідно чинного законодавства, норм та правил для гри в хокей; 
-наявність відповідних місць облаштування майданчика для проведення матчу (для суддівської 

бригади, осіб, тощо); 
Роздягальня для вихованців: 

Кімната достатньої площі для розміщення офіційних представників команди і гравців, їх 
спорядження, устаткована лавками, туалетом і душем із гарячою водою.  

Наявність пункту надання першої медичної допомоги. 
Наявність льодовідновлювальної машини. 

 
1.2. Місце надання послуг льодового поля та прилеглих приміщень: 

 місто Київ або Київська область . 
1.3. Строк надання послуг  льодового поля та прилеглих приміщень: 

З 31 липня по 27 серпня 2017р. 
1.4. Кількісні вимоги до предмета закупівлі (послуг, пов’язаних з використанням 

спортивних споруд (послуги льодового поля та прилеглих приміщень): 
Загальна кількість (обсяг): 80 (вісімдесят  годин) послуг, пов’язаних з використанням 

спортивних споруд (послуг льодового поля та прилеглих приміщень. 
 

1.5. Запропоновані учасником послуги повинні відповідати наступним вимогам: 
Якісні характеристики послуги повинні відповідати державним стандартам, що є чинними 

на території України для відповідної категорії послуги. 
 
1.6. Для підтвердження відповідності технічним, якісним та кількісним вимогам 

учасник закупівлі у складі пропозиції подає наступні документи: 
- цінову пропозицію учасника відповідно до технічних, якісних та кількісних вимог (форма 

пропозиції додається); 
- копії документів, які свідчать про право власності або користування на спортивну 

споруду, яка що пропонується учасником для використання (льодове покриття та прилеглі 
приміщення); 

- копії документів на право власності / користування або довідка учасника про наявність на 
балансі юридичної особи (учасника) льодовідновлювальної машини; 

- довідку учасника, яка містить відомості стосовно можливості учасника виконати технічні 
вимоги, передбачені пунктами 1.1 – 1.4. цієї документації закупівель. 



Усі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі *.PDF (скановані або 
оцифровані) та містити розбірливі зображення.  

 
 

2. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження 
 
2.1. До учасників закупівлі встановлюються наступні кваліфікаційні критерії: 
- наявність обладнання та матеріально-технічної бази; 
- наявність працівників відповідно кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. 
-відповідність установчих документів учасника вимогам до відповідного виду економічної 

діяльності. 
 
2.2. Для підтвердження відповідності вимогам до кваліфікації учасник закупівлі у 

складі своєї пропозиції подає наступні документи: 
- копію витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань / Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців (далі – ЄДР) або електронний документ, отриманий з ресурсу 
Міністерства юстиції України, який повинен містити всі пункти відповідно до ЄДР; 

- копія витягу з реєстру платників ПДВ, виданого органом Державної фіскальної служби, 
або у разі відсутності реєстрації платника ПДВ - копія витягу з реєстру платників єдиного 
податку, виданий органом Державної фіскальної служби (або копія відповідного свідоцтва); 

- довідка учасника про наявність обладнання та матеріально-технічної бази необхідної для 
надання послуг, пов’язаних з використанням спортивних споруд (послуги льодового поля та 
прилеглих приміщень) засвідчена підписом керівника та печаткою учасника; 

- довідка учасника про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні 
знання та досвід для надання послуг, пов’язаних з використанням спортивних споруд (послуги 
льодового поля та прилеглих приміщень) відповідно до технічним, якісним та кількісним вимогам 
визначеним у п.п.1.1. – 1.4. даної документації закупівель. 

Усі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі *.PDF (скановані 
або оцифровані) та містити розбірливі зображення.  

 
2.3. Замовник залишає за собою право запросити від переможця закупівлі інші документи, 

які можуть бути необхідними для уточнення/підтвердження вимог до учасника та/або укладення 
договору. При цьому, замовник не має право вимагати документи, які не стосуються предмета 
закупівлі або не  передбачені чинним законодавством для даного виду діяльності. 

 
3. Інша інформація 
 

3.1. Документи подаються учасниками через систему електронних закупівель у 
відповідності з умовами Регламенту роботи системи електронних державних закупівель.  

 
3.2. У разі подання пропозиції, що не відповідає технічним вимогам та/або вимогам до 

кваліфікації, така цінова пропозиція замовником не розглядається та підлягає відхиленню. 
 
3.3. Переможець зобов’язаний укласти договір з замовником на запропонованих умовах, а 

також на умовах, зазначених у оголошенні та документації закупівлі. 
Договір укладається між замовником і переможцем не раніше ніж через два робочих днів 

та не пізніше п’яти робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця. 
У випадку письмової відмови переможця підписати договір або неукладення договору з вини 
переможця протягом зазначеного строку, або неподання переможцем документів, що вимагалися у 
документації закупівель, замовник проводить розгляд пропозиції наступного учасника, якого 
визначила система з тих, що залишилися.  

Договір вважається неукладеним з вини переможця, якщо в останній день строку для 
укладення договору, замовник не отримав підписаний переможцем договір. 



  
 
 

 
Форма «Цінова пропозиція» подається на фірмовому бланку учасника у вигляді, наведеному 
нижче. Учасник може відступати від даної форми лише за умови, що вся інформація, зазначена у 
ній буде міститися у пропозиції учасника. 
 
 

 
ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ 

на закупівлю:  
Код згідно ДКП 016-2010: 93.11.10-00.00 Послуги, пов’язані з використанням спортивних 
споруд (за кодом CPV за ДК 021:2015 код 92600000-7 Послуги у сфері спорту: послуги 

льодового поля та прилеглих приміщень) 
Інформація про учасника: 

Надати інформацію у довільній формі, яка містить відомості про учасника (найменування, 
код ЄДРПОУ, місцезнаходження, поштова адреса, телефон, телефакс, електронна адреса (за 
наявності); банківські реквізити; відомостей про контактну особу (прізвище, ім’я, по батькові, 
телефон). 

 
№  
з/п Найменування послуги Одиниці 

виміру Кількість Ціна за од. без 
ПДВ, грн.  

Сума без ПДВ, 
грн. 

1.      

Разом без ПДВ:  

ПДВ:  

Всього з ПДВ:  

 
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     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. 
 


