
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2021-07-20-004650-c 

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

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 43197718 

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

Вид предмета закупівлі: Послуги  

Назва предмета закупівлі: Послуги з проведення групових занять зі спорту з 
використанням спортивного інвентарю та спортивних споруд 
(легкоатлетичного манежу) для проведення навчально-
тренувального збору вихованців ДЮСШ з хокею «СОКІЛ» 
(ДК 021:2015-92620000-3 Послуги, пов’язані зі спортом) 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:92620000-3: Послуги, пов’язані зі спортом 

Назва номенклатурної позиції 
предмета закупівлі 

Код згідно з Єдиним 
закупівельним 
словником, що 
найбільше відповідає 
назві номенклатурної 
позиції предмета 
закупівлі 

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 проведення групових 
занять зі спорту з використанням 
спортивного інвентарю та 
спортивних споруд 
(легкоатлетичного манежу) для 
проведення навчально-
тренувального збору вихованців 
ДЮСШ з хокею «СОКІЛ» (ДК 
021:2015-92620000-3 Послуги, 
пов’язані зі спортом) 

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

1 послуга  , Україна, , 
Відповідно до 
документації,  

від 29 липня 
2021  
до 08 серпня 
2021  

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, (%) 

Iнша 
подія  

Розрахунок за надані послуги здійснюється на 
підставі Акту наданих послуг.  

Пiсляоплата 15  Робочі  100  

Найменування переможця процедури 
закупівлі/спрощеної закупівлі (для 
юридичної особи) або прізвище, ім’я, по 
батькові (за наявності) (для фізичної особи): 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 
"ОЛІМПІЙСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ ІВАНА 
ПІДДУБНОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ"  

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 87 560,00 UAH з ПДВ 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   88000 UAH  



TIPOTOKOJI
rrl oAo rrpprrzH flTT fl, pr ru EHHfl yIOBHOBAXEHOIO O C OE OrO

<<02>> cepnH, 2021 p. Irb 1 rrr. Kzis

Bpaxonyroqpl crarri 4 m l1 3arouy YxpaiHz <llpo ny6niuui :axyrrinri>,
IloroxeHHq npo ynoBHoBaxeHy oco6y, rqo 3arBepAxeHe HaKa3oM )]nl*to-
roHallr,Koi cnoprznuoi urxorr4 3 xoKero <Corin> si1 26 cepnHs 2020 poKy J\lb 13,
3a pe3ynbraraMr p03rrr.sAy npouo:zqii yqacHrzKa BIAOKPEMIEIII4I,I
c rPI/KTyPHI4IZ rr rAP O3ArJr ( O JrrMrrrfr C b Kr4rz @AXO B r4 fr K O Jr EAnt
IMEHr IBAHA ITAAyEHOTO HATITOHAJTbHO|O yHrBEpCr4TE'ry
OI3I4qHO|O BIIXOBAHH.q I CIOPTY YKPAIHU,

BLIPIIIITB:

1. BlrsHa.{arz repeMoxueM cnpoueHoi saxyuinni sriAHo 3 npeAMeroM
saxyninni: <<floc.nyrn 3 [poBeAeHHr rpyrroBr.rx 3aHflTb si croply 3

BLIKop[craHHqM crloprllBHoro iuneurapro ra crroprnBrrux crropyll
(lerrcoaurerrrqlroro naauermy) Ailfl rrpoBeAeHHfl HaBr{arbHo-TpeHyBaJrbrroro
s6opy BlrxoBauuie AIOCU 3 xoKero (COKIJI) (AK 02122015-92620000-3
floc"ryru, roB'r3aui si cnoprom)> :a i4eura$ixaroporr,l saxyninfi UA-2021-07-
20-004650-c, yqaoHr4Ka roprin BIAOKPEMJIEHUIZ CTPI/KTyPI{I4IZ
TIIAPO3AIT (orlMflrrZcrxrarZ oaxoBrtir KorEAx rMEHr rBArrA
IIIAAyEHOIO HAUIOHAIbHOTO yHrBEpCr4TETy @r3rrrrHoro
BI,IXOBAHH.fl I CfIOPTy yKPAIUI,U (aani - flepenaoNeqr).

2. Vxsanurv pirueHux rpo nanrip yKnacra 4oroeip rpo eaxyniuro 3

IlepeuoxrleM crrporqeuoi saxyninni.
3. llporxroM oAHoro AHr 3 AHf, yxBaneHH{ rlboro pirueHux onpr4n}oAHt4'lz1

r{epe3 aBToplz3osauufi eneKTpoHtrtit tvrafiAaHqr{K ua se6-noprani VnosuosaxeHoro
opraHy B [optAKy, BcraHoBJIeHoMy YuoeuoeaxeHzM opraHoM Ta 3axouou,
uoei4onaleHH, npo ualrip yKJracrr.r 4oronip npo saxyniBJrro"

YnosHona?r(eua oco6a B.naauc.nan IIIEPEAK







ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2021-07-20-004633-c 
 

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

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 43197718 

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

Вид предмета закупівлі: Послуги  

Назва предмета закупівлі: Послуги з тимчасового розміщення вихованців ДЮСШ з хокею 
"СОКІЛ" під час навчально-тренувального збору (ДК 021:2015-
98340000-8 Послуги з тимчасового розміщення (проживання) 
та офісні послуги) 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:98340000-8: Послуги з тимчасового розміщення 
(проживання) та офісні послуги 

Назва номенклатурної 
позиції предмета закупівлі 

Код згідно з Єдиним 
закупівельним 
словником, що 
найбільше відповідає 
назві номенклатурної 
позиції предмета 
закупівлі 

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 тимчасового 
розміщення вихованців 
ДЮСШ з хокею "СОКІЛ" під 
час навчально-тренувального 
збору (ДК 021:2015-98340000-
8 Послуги з тимчасового 
розміщення (проживання) та 
офісні послуги) 

ДК 021:2015: 98340000-8 
— Послуги з 
тимчасового розміщення 
(проживання) та офісні 
послуги  

1 послуга  , Україна, , 
Відповідно до 
документації,  

від 29 липня 
2021  
до 08 серпня 
2021  

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, (%) 

Iнша 
подія  

Розрахунок за надані послуги здійснюється на 
підставі Акту наданих послуг.  

Пiсляоплата 15  Робочі  100  

Найменування переможця процедури 
закупівлі/спрощеної закупівлі (для 
юридичної особи) або прізвище, ім’я, по 
батькові (за наявності) (для фізичної особи): 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 
"ОЛІМПІЙСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ ІВАНА 
ПІДДУБНОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ"  

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 76 615,00 UAH з ПДВ 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   77000 UAH  



fTPOTOKOJI
IU OAO IIpI,Ifr H flTT fl prrrr EHHfl yIOBHOBAXEHOTO OC OE OK)

<<02>> cepnH, 2021 p. J\b2 u. Kain

Bpaxouyror{I4 crarri 4 m 11 3ar<ony Yxpainu <IIpo ny6niuui :axyniui>,
IloroxeHuq npo yroBHoBaxeHy oco6y, qo 3arBepAxeHe HaKa3oM fluuuo-
roHallbKoi cnoprrlnuoi ruxorl{ 3 xoKero <Coxin> eh26 cepnHq 2020 poKy J\! 13,
3a pe3ynbraraMu po3u.rrAy uponosrzqii y.uaaHnta BIAOKPEMJIEHIIpI
c TPyK TyPHI4IZ IIIAP O 3ArI ( O JrrMIIrfi C b KI4rz (D AXO B r,rr.i K OIEA}I{
IMEHI IBAHA IIAAYEHO|O HAUIOHAJTbHOTO YHIBEPCI,ITE'I'Y
OI3I4IIHO|O BI,IXOBAHHfl t CTIOPTY YKPAIUI,I>

BI4PIIItrIB:

1. Busua.{zrz nepeMoxueM crlpoIqeHoi sar<yninni sriAuo 3 rpeAMeroM
sarynieni: <<flocryru 3 TrrMrracoBoro posnriuleuun nuxonauqin AIOCil 3

xoKerc (COKIJI>> niA qac HaBqaJrbHo-TpeHyBaJrbHoro r6opy (AK 02122015-
98340000-8 Ilocnyrlr 3 TuMqacoBoro porurirqeuur (upoxrrBaHHfl) ra oQicrri
uocryru)>> sa iAeHrr,rQixaropoM 3aKynisri: UA-2021-07-20-004633-c, yqacHr4Ka'roprie BIAOKPEMJTEHI{I;| CTpyKTypHr4Iz rrrApO3AUr
(oJrrMfruzcrxurl (DAxoBr,rrr KoIEAx rMEHI rBAHA
ITAAyEHO|O HAIIIOHAJTbHO|O yHIBEpCr,rTETy (D[3UqHOI-O
BIIXOBAHH-fl I CIIOPTy yKPAIHU> (a-i - lleperraoxeqr).

2. Yxsarzru pirueuHa npo uauip yKnacrz goronip rpo :axyniuro 3

lleperroNrleM crrpoulenoi saxyninni.
3. llporxroM oAHoro AHfl 3 AHf, yxBaneHHf, rlboro piureHnx onpunroAlkrrvt

r{epe3 aBToplz3osaHuir eneKTpoHuvtit xraitgaHqr4K ua se6-uoprani YnosHoeaxeHolo
opraHy B rlopf,AKy, BcraHoBJreHoMy YnosuoeaxeHr4M opraHoM Ta 3arorrona,

Yuonuosa)r(eHa oco6a B.naAnc.nan IIIEPEAK

noei4oureHH.f, npo nauip yKnacrlr 4oroeip npo 3aKyrrinnrc.






	Binder2.pdf
	Цінова Пропозиція_Page_1_Image_0001.png
	Цінова Пропозиція_Page_2_Image_0001.png

	Binder3.pdf
	Цінова пропозиція(1)_Page_1_Image_0001.png
	Цінова пропозиція(1)_Page_2_Image_0001.png




