ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2021-02-22-012969-b

Найменування замовника:

КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА
ШКОЛА "ШКОЛА СПОРТУ"

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або
територіальної громади

Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

37924086

Місцезнаходження замовника:

01033, Україна, Київська обл., Київ, ЖИЛЯНСЬКА, 46

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

Бутько Олександра Павлівна, borba2016@ukr.net

Вид предмета закупівлі:

Послуги

Узагальнена назва предмета закупівлі:

Послуги з оренди спортивної споруди (льодового поля,
приміщення спортзалу та прилеглих приміщень для
проведення учбово-тренувальної роботи КДЮСШ «Школа
спорту»)

Код за Єдиним закупівельним словником:

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

Назва предмета закупівлі

Коди відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі
(за наявності)

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання послуг

Місце поставки
товарів або місце
виконання робіт
чи надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання послуг

Послуги з оренди спортивної
споруди (льодового поля,
приміщення спортзалу та
прилеглих приміщень для
проведення учбовотренувальної роботи
КДЮСШ «Школа спорту»)

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

1 послуга

Україна,
Відповідно до
документації

від 15 березня
2021
до 31 травня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія
Надання послуг

Опис

Тип оплати

Період, (днів)

Тип днів

Розмір оплати, (%)

Пiсляоплата

25

Робочі

100

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі
Місцевий бюджет
Розмір мінімального кроку пониження ціни:

Опис

482 650,00 UAH

Сума
482650 UAH
2 413,25 UAH

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

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:

10 березня 2021 00:00

Мова тендерної пропозиції:

українська

Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):

0,00 UAH

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

відсутній

Дата та час розкриття тендерних пропозицій

відсутній , після
завершення
електронного
аукціону

Дата та час проведення електронного аукціону:

10 березня 2021 12:23

Строк, на який укладається рамкова угода:

відсутній

Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду:

відсутня

ДОДАТОК №6
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
1. Графік тренувань:
Згідно з розкладом занять відділення хоккею з шайбою КДЮСШ «Школа спорту».
2. Строк надання послуг: 15 березня 2021 р. –31 травня 2021 р.
3. Кількісні вимоги до предмету закупівлі:
Льодове поле- 125 годин (11,25 год/тиждень), Спортивний зал – 66 годин (6
год/тиждень).
Розклад занять може бути змінений згідно навчально-тренувального процесу КДЮСШ
«Школа спорту».
4. Умови для навчально-тренувального процесу, тренувальних зборів, проведення
змагань та масових загальношкільних заходів спортсменів КДЮСШ «Школа
спорту» повинні відповідати таким технічним та територіальним умовам:
Технічні характеристики закупівлі:
- площа льодового майданчику яка відповідає нормам для гри «хокей з шайбою», та
не менше - 26 х 56 м²;
- 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»;
- наявність табло для проведення матчів «хокею з шайбою»;
- льодовий майданчик має бути у критому приміщенні з теплими роздягальнями для
учнів
- наявність комбайну для чистки льоду;
- дві роздягальні з вбиральнями та душовими;
- наявність бортів які відповідають нормам для гри «хокей з шайбою»;
- наявність пункту прокату ковзанів для початкової групи;
- наявність кафетерію;
- Аудіо система – для проведення змагань та масових загальношкільних заходів;
- наявність спортивного залу (min 200 м.кв.);
- покриття підлоги у спортивному залі – гумове покриття;
- розташування спортивної будівлі (льодова арена, спортивний зал) на Правому
березі міста Києва, поруч з метро;
- наявність зручної транспортної розв’язки.

Розклад
занять відділення ХОКЕЮ З ШАЙБОЮ березень-травень 2021 р.
Льодове поле
Всього
11,25 год./
тиждень

ВТ
ПН
05.45 -07.00 19.30-20.30

1,25 год

1 год

СР
05.45 -07.00

1,25 год

Дні тижня
НД
СБ
ПТ
ЧТ
16.45-17.45 05.45 -07.00 05.45-07.00 05.45-07.00
07.15-08.15 11.45-12.45
09.40-10.40
1 год

1,25 год

3,25 год

2,25 год

Спорт. зал
Всього 6,0 год./
тиждень

ПН
----

ВТ
15.30-16.30
1,0 год

СР
----

Дні тижня
ЧТ
15.30-16.30
1,0 год

ПТ
----

НД
СБ
08.30-09.30 10.30-11.30
11.00-12.00 13.00-14.00
2,0 год

2,0 год

У складі пропозиції Учасник надає лист-погодження з технічними , якісними та
кількісними характеристиками предмету закупівлі.

