
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2020-07-01-000128-c 
 

1. Найменування замовника: ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА З 
ХОКЕЮ "СОКІЛ" 

11. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 
територіальної громади 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 43197718 

3. Місцезнаходження замовника: 04119, Україна, м. Київ обл., м. Київ, вулиця Юрія 
Іллєнка (Мельникова), будинок 46 

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

Коротких Анна Володимирівна, 380954013659, 
dush.sokil@gmail.com 

41. Вид предмета закупівлі: Послуги 

5. Конкретна назва 
предмета закупівлі 

6. Коди відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі (за 
наявності) 

7. Кількість 
товарів або обсяг 
виконання робіт 
чи надання послуг 

8. Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт чи 
надання послуг 

9. Строк поставки 
товарів, 
виконання робіт 
чи надання послуг

Послуги, пов’язані зі 
спортом (послуги 
льодового майданчика 
та прилеглих 
приміщень) 

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

99 Година  Україна, Відповідно 
до документації  

від 10 серпня 2020 
до 30 серпня 2020  

 
91. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 

Подія Опис Тип оплати Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, 

(%) 

Iнша 
подія  

Замовник зобов'язаний оплатити визначену Актом здачі-
прийому наданих послуг вартість послуг протягом 30 
(тридцяти) робочих днів з моменту його підписання.  

Пiсляоплата  30  Робочі 100  

 
10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 199 000,00 UAH
102. Джерело фінансування закупівлі: 
 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   199000 UAH  

 
11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 995,00 UAH 

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

відсутня  

13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 17 липня 2020 12:00 

14. Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): 0,00 UAH 

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

16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій відсутній , після завершення 
електронного аукціону  

17. Дата та час проведення електронного аукціону: 20 липня 2020 12:27  

18. Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

19. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 
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lloaarorc Jtl! 3

IH@OPMAIIIA fIPO HBOEXIAHI TEXHITIHI, flKICHI TA KIJ'IbKICHI
XAPAKTEPI4CTIIKI4 IIPEAMETA 3AKYIIIBJII

1. rlac rrpoBeAeHrrrt rraBrra,rrbr{o - TpeHyBaJr[,Horo [poqecy:

4. Ylronn g,rn

BilMOf2uU:

Jlro.{ore nole
urafi6oro:

f{rti nttnrcrtfl ma qtc uodautm nocnyz (szidtto posxnady:otqmb mpenyoauo)

2. C'rporc rraAnHrrrr rrocJryf: t0 - 30 cepnHn 2o2o pl

3. Ki.lr,rcicrri numoru Ao rrpeAMery :axyninni:
BCbOI-O: 99 eodun.

TpeHyBatlb ra rIpoBeAeHHq 3Marau[ uonuHni siAuoniAarrr raKlrM rexuiqunu

Ans npoBe.qeHH.s HaBr{arbHo-TpeHyBpnbl{r4x 3aHrrb ra rIpoBeAeHH.rr 3MaraHb 3 l(oKero

- nnoua nboAoBoro rroJr.[, lxa ni4uoniAae nopualr
- uasunicrr 6oprir,.sKi eiArosiAarorr, HopMaM In,
- JrLolloue [oJIe rroBLrHHo Marr4 uirr<y posrrrirxy,qnx
- HaqnHicrr nopir 3 ABox cropiu nboAoBoto noJrfl

- Jrr,oltoBe noKprzrrq, xre niguonilae HopuaM An,
- HaqllHicrr, ocBir,.IeHHfl rrbo.qoBofo noJI.rI griAHo

rpz <xoxefi : uraft6oro>> (ne ueurue 300 nrc);
- ayAio cl4creMa, uiAcuruosa.r, ryqHoMoBqi, vti

KarKa ra rrpoBeAenuq N,{ar.ris xoKero s uraft6oro;
Anfl arycrarrHoro 6naloycrporo JboAoBor

- uarrlnicrr ra6lo Ins [poBeAeHuq N{arqiB (fioxero uraLfi6oro>;

- rralusicm siAnoeiAHlix uicqr uprz npone4eHui tB rnfl cyAAincmoi 6przra4n;
- po3A.{ransui 4lr KoMaHA 3-4 rur. a carrae: riu ara [ns. po:uirqeuua o0iqirZHzx npeAcrasuhxi

r(oMar{A, rpanqin, ix exinipoaKr4, ycrarKosaui lanxauu i BrrMrI 3 rap,Iqorc BoAoro Ta xonoArloro EroAo}o:

- caui'raprri lpnuirqeHu t - 2 m.;
- sa.snuic'rr nyHKTy Ha,4aHH.rr uepuroi rue.qnuuoi
- sasuuicrr xou6afiny Ars qrzcrKz nboAy.

Bci roctzlar{Hrr rra xouxperui MapKy .rz nupo6uuxa r{a KoHKpernufi npoqec, lllo xapaKreprr3ye
npoAyKr Lul [ocJryr)/ rreBr,roro cy6'exra tocloAaproBaH ) \kr Ha roproni MapKI4, [areHT]I, r.llnu a6o
KorrKperrre rvricue roxoAlr(eHrrq ql,t cloci6 rupo6ulrurBa aBalorbc,a y auaueuni <a6o exsiBilJreHT)).

Yqacuuxu rraAalorb y cxna.ui Ter{repHrrx npono:uqi
-4oni4rcy y .uoninruifi rfopui npo ni.quonilHicm OIIOBAIII4X rIacHr4KoM noonyf Br,lMotar\4 Ta

,{o4arxy 3 ao Teu4epnoirexuiquuu xapaKTepr.rcrprKaM rrpeAMera raryniui, aBeAeI{r4M B

.uoryvreuraqii;
- xouiro uacrauoeu a6o

yqacH14tta'rcxui.rnl,Iu, .{nicHr.rM,

<<xorefi: rrafi6oro>;
,(O(OKOH 3 IXaAOOT));

rpu <xoxefi : uraft6oro>;

<oiorei s uraft6oro>;

Horo 3aKoHoAaBcrBa, HopM Ta [paBr{Jr !,BH a.l

iucrpyxqii s ercuyaraqit sxa niArsepAxye rilnosi.{rricrt upono:aqii
xilst<icurzlr xapaK'repr{crlr Aanoi reH4epuoi 21or<y,rr,rerrraqii.



AVrr flrI o -toHAIIbKA C rI O PTIIB HA
IIIKOIA 3 XOKETO (COKII>

€APtf Oy 43197718, nyn. MensHnroea, 46, u. Kuie, Yrcpallra, 0,tl19,
re,r.+38 (067) 5040077, e-mailr dush.sokil@gmail.com

fIPOTOKOI
KOMITETY 3 KOHKYPCHIIX TOPIIB 3AMOBHIIKA

Nb 16-06/02 siq 16 vepnrrt2020 p.

1. 3anrouHnK:
1.1. HafrueHyBaHHf,: lurxvo-roHal-lbKa crroprr,rBHa rrrKoJra 3 xoKero "Coxilr",
1.2. Micqe3HaxoAxeHHr: u. Kzin, nyn. IOpi.s Iuenxa (Menruzxoaa),46;
1.3. I4euruQiraqifiuafi xoA 431977 18;
l.4.KonraKrHa oco6a, ynoBHoBaxeHa sAificHroeara

IOpzcxoncynbr - Koporxprx Auua Bono4unazpinna; aApeca:
Byn. IOpix Iueuxa (Menruzxona), 46; e-mail:

38'fl3oK 3 yrracHLrKa17.vr'.

Yrpaiua, 04119, M. Knin,
dush. sokil@ gmail. com;

ren.: +380954013659.
2. llpeanrer 3aKyrisri:
2.1. HafivreHyBaHH.f, npeAMera saxyuinni: AK 02lz20l5z 92620000-3 floc.nyru,

rtoe'qgatti:i cnoprou (noc.uyrlr JrboAoBoro uafiAaHqr{Ka ra rrprrJrerJrrrx [prrMiu;enr)
2.2, Kinr,xicrr: 99 roAr{H.
2.3. Micqe HaAaHH, nocJlyr: Kuincrxa o6rac:rr (sa a4pecoro Bzxouanqx);
2.4. CrpoK Ha,qaHHq nocnyr: g 10 uo 30 ceprrHr 2020 p.
3. Kiuqesufr crpox noAaHH, reHAepHr4x npono3raqifi: 17 sruntrs 2020 p.
4. Postrip 6rc4xeruoro [pI43HaqeHH.s 3a Korxropr{coM a6o ouixynaua napricrr

saxyninli: 199 000,00 rpu. (cro 4en'-xuoc'ro 4en'.arb racf,rr rpr4BeHb 00 xoniftox), y r..r.
IIAB.

5. Yrrtoru oIIJIarlI: 3aMoBHr,rK go6os'qgauzfi onJrarr,rru Bu3HarreHy Axroru sAa.ri-
npufiouy :aa!.aHkrx nocnyr napricrr, nocnyr nporf,roM 30 (rpuaqxru) po6ounx 4uin :
MoMeHTy fioro ni4uzcauux.

6. llia qac npoBeAeHH, npolleAypu saxyuinni yci AoKyMeHrH, rrlo Marorb ni4uoureuu.a
.4o rellAepnoi rrpono3l4llii ra cKnaAarorrc.f, 6esuocepeAHbo yqacHuKoM, Br.rKnaAarorbcfl
yxpaiucrxoro MoBorc.

Y pasi HaAaHHfl isruux AoKyMeHTin cxra4eHr4x MoBoro iuruoro uiN yrpaiucrxa MoBa,
rar<i 4oxyMeHTI,I nonuuui cynpoBoAxyBarr{c{ [epeKnaAou yxpaiucbKoro MoBoro, nepeKnaA
(a6o cnpanxtnicrr ui4uucy nepeKnaAava) - sacni4ueuuir, uorapiamno a6o rerarisonanzfi y
BcraHoBJIeHoMy 3aKoHoAaBcrBoM Yxpaina [op{AKy. Tercru noszHHi 6yru
aBTeIfrarIHLrMW, BIz3HarrarbrrrrM e reKCT, BkIKnaAeHaft yxpaiucbKolo MoBoro.

7 . fiarura.uac po3l(pt4ru reHAepHlrx rponoszuift: 17 tunrus 2O2O p. o 12.00.
8. Po:vip niuiua;rrlforo KpoKy roHlrxeHHq rliHpr ni4 uac eJreKrpoHHoro ayrqiony -

0.5 eiAcolrca ouir<ysauoi nap:rocri :axyuinni.
9. 3arraonru4K He BI{Marae HaAaHH-rr yqacHuKaNau ga6esueqeHH{ TeHAepHoi uponoszqii.
10. 3arnepAr{Trr Terr4epuy {orcynreurauiro Ha 3aKyrisrro Toaapy.

,.

AENAPTAMEHT MONOAI
TA CNOPTY MICTA KTEEA



11. BupiureHo npoBecrl,I npoueAypy npeAMera 3aKyninni: flocJryrrr, nos'qsarri si
cloproM (nocnyru JrboAoBoro naafiqanuurca ra rrpHJrerJrrrx npnl,riqeHr) (AI(
021 22015 : 92620000-3) (nisrcpuri ropru) - ua cafi ri http ://bid.e-tender

Iorosa xouirery (aacryuuraK ArapeKropa

3acryuuuK roJroBr,r rorrrirery(rpciuep-azrn

Cexperap reHAepHoro xorrirery

Mapronc sxuir [.A. (rpeuep-Br4KnaAaq

(ropucr<oucynrr)

9reHu xouirery:

3ososcrxnir B. E. (rpeuep-nuxna4av)

Koporrnx A.B.

,5



ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2020-07-01-000188-c 
 

1. Найменування замовника: ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА З 
ХОКЕЮ "СОКІЛ" 

11. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 
територіальної громади 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 43197718 

3. Місцезнаходження замовника: 04119, Україна, м. Київ обл., м. Київ, вулиця Юрія 
Іллєнка (Мельникова), будинок 46 

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

Коротких Анна Володимирівна, 380954013659, 
dush.sokil@gmail.com 

41. Вид предмета закупівлі: Послуги 

5. Конкретна назва 
предмета закупівлі 

6. Коди відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі (за 
наявності) 

7. Кількість 
товарів або обсяг 
виконання робіт 
чи надання послуг 

8. Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт чи 
надання послуг 

9. Строк поставки 
товарів, 
виконання робіт 
чи надання послуг

Послуги, пов’язані зі 
спортом (послуги 
льодового майданчика 
та прилеглих 
приміщень) 

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

31 Година  Україна, Відповідно 
до документації  

від 02 серпня 2020 
до 15 серпня 2020  

 
91. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 

Подія Опис Тип оплати Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, 

(%) 

Iнша 
подія  

Pамовник зобов'язаний оплатити визначену Актом здачі-
прийому наданих послуг вартість послуг протягом 30 
(тридцяти) робочих днів з моменту його підписання.  

Пiсляоплата  30  Робочі 100  

 
10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 63 000,00 UAH 
102. Джерело фінансування закупівлі: 
 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   63000 UAH  

 
11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 315,00 UAH 

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

відсутня  

13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 17 липня 2020 14:00 

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

0,00 UAH 

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

16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій відсутній , після завершення 
електронного аукціону  

17. Дата та час проведення електронного аукціону: 20 липня 2020 12:34  

18. Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

19. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 



l{o4arox }{ir 3

I I I(IOI,MAIU,T tI PO IIEOEX IAHI .[ XI J ItI[I I, fl I(ICII I'I'A, KI.III,KICIIT
XAPAK'TIII'H C]'T I{IKtr{ fI IETA 3AKYTIIB.III

l. rlac rrpoBeAeltrrr

/!tti ntu;ttcrtn nta qoc
rrilBrrarbrro - TperryrlaJrbrloro rr porle c)':

ttadormn nocnyz (tziDno U 3tttflmb mpeuyeant)

2. C'rporc HaAarrrrrr roc,'ryr: 02 - 15 cepnHfl 2020 p

3. Ki.rrr,ricui nunroru Ao rrpeAMery :arcynin,ri:
BCbOfO:31 zoduua.

4. Ynronu AJrfl Tper{yBaHb ra rrpoBeAeHrrq 3MaraH
BIIMOf iINI:

iltr,trrrrrrri silllrtoBiA:rrrrI t'aKl,Iftl r-ctlli,,rrrllr:,I

Jlro,qone fione Arr[ npoBeAeHH, HaBqaJrbHo-TpeHy

urafi6oro:

- lJroilIa JrboAoBoto ror.tr, sxa siAuosi4ae rropuau
- rrasnuicrs 6oprir, sKi sirrnosiAarorr HopMaM Anf,
- JrboAoBe rrone rroBr.HHo Marlr virxy poslrirry.unx
- ua.srrHicrr nopir 3 ABox cropiu rrboAoBoro noJrfl AJr

- Jrbolloile roKprlrl'[, rxe ri4nonilae uopualr An, rp
- rralnuicrr, ocnirlesltrr nbo.qoBoto ror.s sriAHo .{

rpu <xorceii : ruaii6oro>> (ue ueurue 300 nx);
- ay4io clrcreMa, niAcumosau, ryvuouonqi,

KarKa ra rrpoBeAeHuq Naarqis xoKero s urafi6oro;

KoMaHA, rpanqin, ix erciniponrr.r, ycrarKonaui raexaN,{ta i
- caui'rapni upunriqeuH t - 2 m.;
- Ha.sBuicrr [yHKTy HaAaHHfl uepuoi rrreAzquoi Ao
- uarnuicrr xou6afiny Arq rrprcrrr.r nboAy.

II.IX 3aHrTb Ta npOBeAeHH.f, 3Ma|arrb :l xoKelo

rpu <xor<e[ s ruaft6orc)> 26 x 56 u';
<o<oxefi s uafi6oro>;
<o<oreft s uafi6orc))'

rpr <ororeft s ruaff6orc>>;

<otoreft : urafi6oro>;

Horo 3aKoHoAaBcrBa, HopM Ta rrpaBr4n lEH a:r

rrloBr,rMr4 3 raprqorc BoAoro Ta xonolHoro Bo,Ioro:

- p.nfl aKycrrzqHoro 6laroycrporo JrboAoBor

- lrasnnicrr ra6lo Anrr npoBeAeuns NaarqiB (fioKero ruafi6oro>;
- ua.f,BHicrr eilnosiluux uicqr rpr rpoBe.(euui u is trs cy44incrrcoi 6puraau;
- po3rrrrantsi Als KoMaH.q 3-4 rut. a catre: xirr,r 'u rnfl. posuiqeuul orpiqifiuax npercrasHprxi

Bci noca.lrauH.{ r{a xoHrperui MapKy ura nupo6uzxa Ira KoHKperuufi npoqec, ulo xapaKTeprr3ye
rrpoAyK'r rru rrocJryry neBHoto cy6'exra rocrroAaproBaH , rta Ha roproni MapKIr, [erreHTI{. l'utu a6o
KoHKpe'rHe l,ricue floxoA)r(eHr{s .{u cnoci6 nupo6nuqrna HBalorbc.a y suaueuni <a6o exsiB€ureHr)).

Y.racuuxn HaAarorb y crnaai TeHAepHr{x npouosuqi
-;tosiztrcy y AoBirbHift $opui upo ni4uoei4uicrr HUX yqacH[rKoNr rrcrcJryf Br.rMofaM Ta

rexsiqrrnlr xapaKTepficrr.rr(aM npeAMera :arylieli, aBeAeHr{M s AolarKy 3 ao 'fen4epuoi
4orynen'raqii;

- xonilo HacraHoBr.r a6o iucrpyxqii s
yrl acHu r(a rexsi.uruu, {rcicHaM, xilrxicnurvl

excnnyaraqii sxa uiArnepAxy€ eiluosiaHicrt npouo:uqii
xapaKTeprrcTrr Aauoi reu4epuoi Aorcyuearaqii.



[v[T flrr o -ro HATIbKA c fr oP Tr4B HA
IUKOIA 3 XOKEIO (COKII>

€APIOy 431977 18, ny,r. Me,rslurnooa,46, tr. Knla, Yrcpaiua,04l19,
re,'r.+38 (067) 5040077, e-mail: dush.sokil@gmail.com

fIPOTOKOJT
KOMITETI/ 3 KOHKYPCHI4X TOPTIB 3AMOBHI,TKA

Nb 16-06/03 sia 16 uepnut 2020 p.

l.3amonnurc:
1.1. Hafirr,leHyBaHH.a: fnrxvo-IoHarlbKa cnoprr4BHa rrrKoJra 3 xoKero "Coxill";
1.2. Micqe3HaxoAxeHHf,: u. Kuin, nyn. Ioplfl IrreHra (Menrnuxona), 46;
1 .3. I4enrzQiraqifiuufi ro4 431977 18;
1,4.KonraxrHa oco6a, ynoBHoBaxeHa a4ificuronaru

IOpracrcorrcynr,r - Koporrczx AuHa Boro4ulrrapieua; aApeca:
Byrr. Iopia hreuxa (Menrnaxona), 46; e-mail:
ren.: +380954013659.

2. Ilpeqrvrc'r 3ar(ynisfl i:
2.1. HafiuenyBaHH-f, npeAMera :axyninni: AK 02122015: 92620000-3 flocryru,

noBtr3alti si cnop'rom (ttoc,'Iyrlr JrboAoBoro uafigaHqr{Ka ra rrprrJrerJrrrx upurvriulerrr)
2.2. I{inr,xicrr: 3 1 ro4rzua.
2.3. Micqe HaraHH.s rocnyr: Kuincrxa o6racrr (sa a4pecoro Buxouanqx);
2.4. CrpoK HaAaHH-rr rocnyr: z 02 no 15 ccprrrrfl 2020 p.
3. Kirrqennfi crpox noAaHH.rr reHAepHr4x npono3uuiir,: 17 trwltrs2020 p.
4. Po:naip 6to4Neruoro npz3HarreHH.f, 3a KoruropacoM a6o ouixynaua rapricrr

saxynieni: 63 000,00 rpu. (uricr4ecxr rpr{ rzcqqi rpr4BeHb 00 xouifiox), y r.u. IIAB.
5. Vuouu oIIJIar[r: 3aMoBHrIK so6os'ssaHufi orrJrarrzrrr Br,r3HarreHy Arrolr sAa.{i-

npafionty IIaAaHax nocnyr napricrr, rocnyr npormoM 30 (rprzaqxrra) po6ouzx Anin s
MoMent'y i.roro ni4uacanHr.

6. llitt qac npoBeAeI{H-,I npolleAypw saryrinni yci AoKyMeHrtr, trfo Marorb ai4uoureuua
Ao 'rerr/lepnoi nponogaqii Ta cKnaAarorbc.r 6e:nocepeAHbo yrracHr4KoM, BrzKnaAalorbcfl
yxpaiucrxoro MoBoro.

Y pasi IlaAaIrH, iuurax AoKyMeHrin cxra4eHrzx MoBoro iuurorc ui>x yr<paiucrxa MoBa,
raxi 4oxyMeHTrr noeuuui cynpoBoA)r(yBarlrcf, nepeKnaAou yr<paiHebKoro MoBoro, nepeKnaA
(a6o cnpau<uict, ni4uucy nepeKnaAaua) - sacnigueuwfi uorapiaruuo a6o rerarisonaHnft y
BcraIloBJIeHoMy 3aKoHoAaBcrBoM Yr<paiuz rop.rrAKy. Texcrz uoszHHi 6yru
aBTetITI4t{IIlaMlu,) BW3HaqarbHr,rM e reKcr, BIrKJraAeHIafi yrcpaiucbxolo MoBoro.

7. la'ra ra qac po3Kpl{rrrl reHAepHr4x nponoszqifi: 17 stunrus2020 p. o 14:00.
8. Po:uip ltininranrHoro KpoKy rroHr{xeHn.q qiuu ni4 uac eneKrpoHHoro ayxqiony -

0.5 nilcolrca ouixyeaHoi naprocri sar<yninni.
9. 3aMosuHK He BaMarae HaAaHH-s yqacHuKarrara sa6esreqeHH.f, reHAepHoi nponoszqii.
10. 3arnepAHTrr Terrgeprry dor<ymerrraqiro rra 3ar(yrierrc Tonapy.

38'q3oK 3 yrracHI4KaMI4:

Yxpaiua, 04119, M. Kuin,
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AENAPTAMEHT I{ONOAI
TA CNOPTY MICTA KUEBA



11. BzpirueHo rpoBecrz npolleAypy rpeAMera 3aKynisri: flocryrrr, nos'flsarri si
c[oproM (noc,ryru JrboAoBoro naafiganvurca ra rrpr.rJrerJrHx npr.rmiulelrs) (AI(
021:2015: 92620000-3) (niarcpuri ropru) - rra caiiri http://bid.c-tendcr

forosa rolrirery (:acrynHnK AVpeKTopa urxonu) r{v6ipen B.B.

3 ac:rynuzK roJroBrr rorvrirery(rpdHep - nurna4av)

Cerperap reHAepHoro rouirery
(ropacroHcynrr)

rfueuu xouirery:

3ososcrK wit B . E. (rpenep-nzrna4au).

llla$apeuro JI.M.

Koporrcax A.B.
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Mapxonc sxuir [. A. (rpenep-nrarna4au)


