
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2020-03-03-002940-a 
 

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

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 43197718 

3. Місцезнаходження замовника: 04119, Україна, м. Київ обл., Київ, вулиця 
Мельникова, будинок 46 

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

Сімчук Костянтин , 380675040077, 
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 у сфері спорту – 
послуги льодового 
майданчика та прилеглих 
приміщень для проведення 
учбово-тренувальної роботи 
ДЮСШ з хокею "Сокіл" 

ДК 021:2015: 
92600000-7 — 
Послуги у сфері 
спорту 

996 Година  Україна, Відповідно 
до документації  

до 30 червня 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 
10 (десяти) робочих днів з моменту його підписання.  

Пiсляоплата  10  Робочі 100  

 
10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 3 290 000,00 UAH 
102. Джерело фінансування закупівлі: 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   3290000 UAH  

 
11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 16 450,00 UAH 

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

відсутня  

13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 19 березня 2020 00:00 

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: 19 березня 2020 13:19  

18. Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

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



AVIT flrro -TOHAIIbKA C IIOPTI4BHA
IIIKOIA 3 XOKEIO (COKII)

€APnOy 43197718, oy,r. Me,qunr{roBa, 16, *r. Kuie, Yrpairra, 041 19,

rcr.+38 (067) 5040077, e-mail: dush.sokil@gmail.com
aEnAPTAMEHT r'lOnOAr
TA CNOPTY MICTA KhEBA

rSOl(lL

fIPOTOKOJI
KOMITETy 3 KOTJKyPCHT4X TOPTIB 3AMOBHI,IKA

J\t 03-03/02 uia 03 6epe:un 2020 p.

l.3AMOBfItr{K: AIOCU 3 xoKero <<Cori,r>>

1.1. Koa €APIIOY 43197718
1.2. [IoruroBa aApeca: 04119, nr. ItuTn, Byfl. Iopin I.n.uerrxa (Mc.nruuxoBa),46
1.3. e-mail: dush.sokil@gmail.com

2. IPEAMET 3AKyIIBJII
2.1. HaiitreHyBalrHn rpeAMera sarcyniui: flocryru y cQepi cnopry - rocJryru Jrr,oAoBoro
uaitqatrutrKa ra ttplrJrerJrux npunrirqeur, AJrq [poBeAeHHn yu6ono-TpeuyBaJrunoi po6oru
AIOCTU 3 xoKcro "Coxir" ([K 021:2015 (CPV)-92600000-7).
2.2. Kinrxicrs ronapin a6o o6cnr BrrKoHarrrrn po6ir qu HaAaHrrq rocflyr: 996 rotuu.
2.3. Micuc rraAarrrrrr rocJryr : M. Kuie (ra agpecoro BuxosaBqrr).
2.4. Crpox tIaAaIIuq fiocJryr: ciqerrr - qepBeHb 2020 p. (:rigno po3KJraAy :annrr).
2.5. O.riryBarra Bapricrr, :aryninni: 3 290 000,00rprr. (rpu uilriiorul asicri qen'nuocro
Trrcflrr r-prrBeHb 00 rconifior<), y r.q. IIAB.
3. IIOprrAoK 3ArrzcHEHH.s 3AKyfrrBJrI
3.1. flln rrpoBeAclrrIfl I{ABrrAJrt,uo-TperryBaJr},rrux 3arrrlTr, Ta 3Manarrb Br.rxoBa}ruin AIOCIII :
xorero "CoKin'r" n ciqrri - vcpnrri 2020 p. rreo6xiAso 996 rog[[r.
3.2. 3arnepArrrrr Terrgepuy AoKyMeHTa[iro ua taxyrrielro rrocJryr.
3.3. Bupiuretro IpoBecrrr rtpoqeAypy :arcynin.ni rocJryr Jr[,oAoBoro MafiAaH.ruxa ra
rpuJrerJrnx upnnriulcrrs (ni4rcpuri ropru) - sa cafrri http://bid.e-tendcr

forosa xouirery (:acryuuux lrrpeKropa ruronz). 9u6ipen B.B.

3acrynuur roJroBrr roui'rery (rpeuep-nur<la4au) d lllatfapenro JI.M.

Cexperap rerrAepHoro xouirery
(topr.rcroHcynsr) Koporxux A.B

9resukouirery:

3osogcrrrfi B. E(rpeuep-nurna4au)

Mapxoscrxufi !.A.(rpenep-nuxlaAau)



IHOOPMAIIIfl IIPO HEOEXIAHI TEXHTLTHI, qKr H]I TA

Aoaarox J\i 5

KIJIbKICIHI
XAI'Alt'l- BP l{C'tl I I(H II PIII(NIETA 3AI{ BJII

Texttirttti 6Lt.uozu rno yxto6Lt, flKti tteo6xi0rti dtn n, H'l H06tl0rbilo -
mpett))G1Jt bt to?o ttP0 \ecy nrI :trrtOZ(t tt t, p i:ttt Pt6ilil:

l. LIac nponeAenHrr rraBqairbrro - TpclilylrarLHoro npoqecy:

Itti ttttttttufl tnu qnc ttttduttun floc-rtyz (szidtto posu,tudlt j(utnntb
* Ileu nepiod uacy e uailrcpaulun d,tn nrcicuozo 3acroeHHt HaluqoK x i'uailcmepHocwi dxn

yvuic trlOCru 3 xoKeto rCorcin> ma npoledeuun pisruotvauimuux m.

pisrtux piauic. spoxorytotnt ttolqaHHn dimeit y 3azarbHoocaimuix

Rueaa, , pezlqMeHm npoaedeHHfl 3Mazatb 4ledepa4ii'xoxero Yrcpaiuu

Kueca.

2. Crporc HaAaHHs crroprrrBHo - o3AopoBqflx [ocJryr:
Micqui: ciqenb - qepseHb 2020 p.

3. Kirsrcicui sflruorfl Ao rpeAMery raxyninri:
BCbOfO: 996 zodurr y ci,trri - uepani 2020 poxy.

* Posxnad saHtrmb ua uicn4u crctadaemucst s,ziduo Holqailwn - mpeH. buozo npo4ecy IIOCIII s

xoKerc <Corcinl

4. Yrroru Arq rpeHyBaHb ra rrpoBeAeHHfl 3MaraHb uonuuui aiA

BIIMOfAM:

T:lKIt!r Texrtlqrrr]nr

JlsoAone noJre Anr npoBeAeHHf, HaBqaJrr,Ho-TpeHyBanbHLIx 3aH.arb ra
urafi6oro:

prcBeAeHHg 3MalaHb 3 xoKeK)

- flnoua JrboAoBoro rroJrq, rra ni4noni,qae uopuaM AJIx rpu <xoxefi :
- Haqnuicrs 6oprin, qxi siAuosi.uarorr HopMiIM Anfl rpLr cxorefi g ura

26 x 56 rnr';

- nboAoBe noJre rroBuHHo Marr4 virxy posuirry An, rpr{ <xorefi s

- HaqsHicm nopir 3 ABox cropin nboAoBoro [onq Ans rpu <xorefi s

- Jrbo.{oBe loKpr.rr"rr, sKe niAnosi4ae uopua],{ An, rpu <xoxefi s uafi6o
- uassuicrb ocsirreurrq rboAoBoro noJu sli.{uo qr.rHHoro 3aKoHoAa HopM ra npaBHfl IBH an
rpa <xoxefi s urafi6orc)> (ue ueurue 300 m);
- ayAio crzcreMa, uincuruosar{, ryr{HoMonqii, uirpo$oH - Arq aK

KarKa ra rrpoBeAenns Mar.ris xoKero : ruafi6oro;
- sasnuicrs'ra6:ro Ans npoBeAeHHs N,tar.riB ((xoKelo s ruafi6oro>;

- uassuicrr ailnosiAuux lricus rrplr rpoBeAr:uui uarqiB Arq cyAAi

u)

- po3Aqranrui 4rx KoMaHA 3-4 ulr. a cal{e: riuuaru 4na posrnriut

KoMaHA, rpanqin, ix exiniponKlr, ycrarxosa.Hi JraBKaMr{ i 4yruonulru
BOAOTO;

- cauirapui npuuiqeuut -2 ur.;
- naqnnicrr rryHKTy Ha.4aHH.s repruoi ueAzqsoi AorroMorH;
- HassHicrr xolr6afiny AJu qr4crxr,r nboAy.

/Ioxy,u ert n[tJt bt t e n idnrceltittceu t tn oidnocidrt ocm i
x i n o x ic t t tt,tt xo p o Knt e p u c trt uKo.t t t t ud u c u tttu y d o a ia o t t i ti

nHr oQiuifiHux upeficraeHuxi

rapqqorc BOAOIO Ta XOJIOAHOIT

tt ptt,'ttit4'ett t me,xtt irl tt u,rt. n xictt tt.tt
(toptti non bllOl 3fill llCKttl.

ln0


