
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2020-10-09-002559-c 
 

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

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 43197718 

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

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

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

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Узагальнена назва предмета закупівлі: Послуги льодового майданчика та прилеглих приміщень 

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 
льодового 
майданчика та 
прилеглих 
приміщень 

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

349.75 Година  Україна, Відповідно 
до документації  

від 09 листопада 
2020 
до 31 грудня 2020  

 
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  

 

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 

1 161 000,00 UAH 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   1161000 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 5 805,00 UAH 



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

відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 26 жовтня 2020 00:00 

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: 26 жовтня 2020 12:12  

Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 

 



AVIT fltIO-K) [Iz\Ilb KA C:[OI'T'HB]HA
IIIKOIA 3 XOKEK) (COKII>)

€APl-IOy 431977 18, ey"r. Me.ruHrrosa, 46, vt. Kuia, Yrcpaiua, 04l 1 9,
re.n.+38 (067) 5040077, e-mail: dush.sokil@gmail.com

l(Ylv l

fIPOTOKOJI
KOMTTEry 3 KOHKYPCHHX T'OPTIB 3AMOBHI4KA

Nb 25-09/02 r,ia 25 nepecut2020 p.

l. 3anaosHUrc:
1 .1. HafirraeHyBaHHf,: .{urxuo-}oHarlbKa cnoprr4Brra rrrKoJra 3 xoKero "Coxilr";
1.2. Micqe3HaxoAxeHHr: u. Kuin, nyr. IOpi.a Irrenxa (MenrHraxona), 46;
1.3. I4eHuaQiraqifiurafi roA 431917 18
1.4. KontaKTHa oco6a, yloBHoBaxeHa s4ificHrona'ru 3B's:]oK 3 yr{acHr4x:aMu:

Koporxux AHua BonoAzrr,rrzpieua; aApeca: Yxpaiua, 04119, M. Kzin, nyn. IOpiq IrreuKa
(Menruzxona), 46; e-mail : dush. sokil(Z) gmail.com; ren. : +3 809540 1 3 65 9.

2. [Ipe4nrer 3aKyrrieri:
2.1. HairMeHyBaHHf, rlpeAMera 3aKyrisni: ((llocJryrrr JrboAoBoro nrafrAaHqrKa 'r'a

npIfJIerJIIrx upuruirqenu ([K 02122015 "€AHHufi rarcyuine.nuuufi cJroBHt{K" 9262A000-
3 lloc.nyru uostq3ani ri cnoproru)>>

2.2. Kitrsxicrr: 349,75 roAun
2.3. Micqe HaAaHH, nocnyr: rrr. Knie (sa aapecoro Burouanqr);
2.4. CrpoK HaAaHHfl rrocnyr: s 09 JrncrorraAa no 3l rpyAHfl 2020 p,
3, Kinuesafi crpox noAaHHfl reHAepHr4x npono3wuiir 26 xconrun2020 p.
4. Posrraip 6ro4xernoro rpu3HaqeHHf, 3a Kor.rrropr,rcoM a6o ouixynana eap'ricrr

xonifiox), y r..r. IIAB.
5. Vuoau orIJIarIz: 3aMoBHIzK :o6on'ssaHr,rfi orrJrarr,rrr4 BH3HaqeHy Axrou s,(a.ri-

nprafiovry HaAaHIzx nocnyr napricrr rrocnyr rrporf,loM 30 (rprzaqa'ru) po6o.rux 4uin :
MoMeHTy fi oro li4nucauux.

6. IIia qac npoBeAeHHq rpolleAypu saxyuiari yci AoKyMeHrtr, rlo Marorb ni4uoueuua
Ao reHAepnoi [porro3r4rlii ra cKnaAirrorrcs 6esnocepeAHbo yr{acHr4KoM, BaKnaAarclTbcq
yrpaiHcsxoro MoBoro.

Y pasi HaAaHH.f, iuurux AoKyMeH'rin cxra4eHrax MoBoro iuruoro nix yxpaincrra N(oBa,
raxi 4oxyMeHTI4 uosuHHi cynpoBoAx)rBarr,rcfl nepeKnaAorra yxpaincbKoro MoBoro, nepeKnaA
(a6o cupanxuicrr uignucy nepeKnaAaua) - :acni4ueur,rfi norapianruo a6o rerarisoeaHufi y
BcraHoBJIeHoMy 3aKoHoAaBcrBoM Vrpaiuz [opqAKy. Texcru nos[Hui ,6yru
aBTeHTI4rrHvrMV, Bu3HaqarbHI,IM e reKc't, BI4KnaAeHzfi lr6puircbKolo MoBoro.

7. lara ra qac po3Kprlru reHAepHI4x rrporosaqift: 6yae ni4ovro B MoMeHr ny6niNaqii
O|OJIOIUCHH'.

8. Posnaip rrainivanrHoro KpoKy rroHr4xeHnr qina ni4 vac eneKrpoHHoro ayxqiouy -
0.5 eiacorrca ouixyeaHoi naprocri sar<yninni.

9. 3aN,tosHI4K He BI{Marae HaAaHHrr yqacHr4KaM[ sa6esueqeHHr reHAepHoi lpouo:uqii.

AENAPTAMEH'MONOAI
TA CNOPTY I4IC TA KhEBA



MafiAaHqrrKa ra rrplrJrerJrrrx flpr.rMirueHb
cJ'r o B rr rr K " 92620000-3 floc"'ryru no B' s sa rr i si
http://bid.e-tender

Cexperap reHlepHoro xouirery
(cexperap-apyrap)

r{reuu xorrairery:

3ogoscrKrafi B. E. (rpeuep-avxna4a.r)

Mapxonc sxvtit !.A. (rpeuep-nnzura4a.r)

10. 3areep4uru Teu4epHy floxyrueHraqiro u
lL BupirueHo npoBecrr4 rpoqeAypy upe

forona xouirery (sacryuuuK AapeKropa rxK

sarcyniurc llocnyr.
era saxyuieli: <Ilocnyru JrboAoBoro
021.2015 "€gunufi sarcyuioe.nuHr.rii

oprona)>> (Bigrcprri ropru) - ua cafi'ri

tlr6ipen Et.B.

Illa$apeHxo JI.M.

Koporxux,A..B.

3acrynnuK ronoBH xouirery(rpeHep-eu
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Додаток № 3 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

 
 
1. Час проведення навчально – тренувального процесу: 
Дні тижня та час надання послуг (згідно розкладу занять тренувань) 
 
2. Строк надання послуг:09 листопада – 31 грудня 2020 р. 
 
3. Кількісні вимоги до предмету закупівлі: 
ВСЬОГО: 349,75 годин. 
 
4. Умови для тренувань та проведення змагань повинні відповідати таким технічним 

вимогам: 
Льодове поле для проведення навчально-тренувальних занять та проведення змагань з хокею з 

шайбою:  
- площа льодового поля, яка відповідає нормам для гри «хокей з шайбою»не менше 26 х 56 м²; 
- наявність бортів, які відповідають нормам для гри «хокей з шайбою»;  
- 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» (не менше 300 лк); 
- аудіо система, підсилювач, гучномовці, мікрофон - для акустичного благоустрою льодового 

катка та проведення матчів хокею з шайбою; 
- наявність табло для проведення матчів «хокею з шайбою»; 
- наявність відповідних місць при проведенні матчів для суддівської бригади; 
- роздягальні для команд 3-4 шт. а саме: кімнати для розміщення офіційних представників 

команд, гравців, їх екіпіровки, устатковані лавками і душовими з гарячою водою та холодною водою; 
- санітарні приміщення – 2 шт.; 
- наявність пункту надання першої медичної допомоги; 
- наявність комбайну для чистки льоду. 
 
Всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує 

продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або 
конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «або еквівалент». 

 
Учасники надають у складі тендерних пропозицій: 
-довідку у довільній формі про відповідність запропонованих учасником послуг вимогам та 

технічним характеристикам предмета закупівлі, наведеним в Додатку 3 до Тендерної 
документації. 

 
 
 

 
 
 



ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2020-10-09-002688-c 
 

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

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 43197718 

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

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

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

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Узагальнена назва предмета закупівлі: Послуги спортивного залу та прилеглих приміщень 

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 
спортивного залу 
та прилеглих 
приміщень 

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

180 Година  Україна, Відповідно 
до документації  

від 09 листопада 
2020 
до 31 грудня 2020  

 
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  

 

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 

73 000,00 UAH 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   73000 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 365,00 UAH 



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

відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 26 жовтня 2020 00:00 

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: 26 жовтня 2020 12:39  

Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 

 



wITflTIO-rOt[IArIb A CIIOI'TUBHA
TIIKOTA 3 XO IO (COIflI>

€APIIOY 13191118, ayrr. Me.r 46, r,r. Kuin, Ympailra, 041 I 9,
re,r.+38 (067) 504tJ077, e-mail d ush.sol<i l(r!gnr a i Lcom

Koporxax AHua BoloAuuupiBHa; aApeca: Yrpai
(MenrnraxoBa), 46; e-mail: dush.sokil

2. flpegMer 3aKyrrisri:
2.1. HafitrenyBaHH.rr npeAMera 3aKyriBni

rrpuJrerrrrrx rptrMiuleus (f,K 021:2015 "€Aunu
3 llocnyrr nos'qlaHi :i cnoprona)>>;

2.2. Kinrxicrr: 180 roArrrr;

AENAPTAMEHT MO.rIOAI
TA CNOPTY MICTA KhEBA

3. Kinuesnfi crpox noAaHHf, reHAepHr.rx rpo
4. Po:rrlip 6ro4xeruoro rpr3HaqeHHf, 3a

upufiouy HaAaHr4x nocnyr Bapricrb rrocnyr rr

MoMeHTy fioro uiAnzcaHus.

TIPOTO OJI
KOMITET)/ 3 KOIIK }'PCI{I4 TOP| IB :}AMOBHI4KA

pecHn 2024 p.Nb 25-09/03 sia 25

l. 3alroeuHrc:
l. 1. HafiueHyBaHHr: [arauo-roHauE,Ka cro BHa rxKona 3 xoKero "coril";
1.2. Micqe3HaxoAxeHHf,: na. Knin, nyn. IOpi
1.3. IaeurraQir<aqifiuafi xo4 43197 7 18;
1.4. KonraKTHa oco6a, yrroBHoBaxeHa

hreuxa (Menurraxona), 46;

ificuroeaTa 38'r3oK 3

a, 04119, u. Kzin, nyl.
reJI.: +380954013659.

yqacHr,rKaMr,I:

IOpix Illeuxa

r4BeHE 00 xonifiox), y r.u. IIIIB.
5. YNaosH orrJrarr4: 3aMoBHaK :o6os'qgaHlr

2.3. Micqe HaAaHH.rr rocnyr: rra. Krain (sa ro Bnxouanqa);
2.4. CrpoK HaAaHH.f, rocnyr: r 09 JrucroraA

<floc.ny'rr.r crropruB[roro 3a,ry ra
rarcyninerruafi crroBHtrK" 92620000-

no 31 rpyAHr 2020 p.
oguqift: 26 xoarHt2020 p.
KorxroptrcoM a6o ouixynaHa eapricrr

orIJIarr4TH BH3Har{eHy Axrou sAa.ri-
rorra 30 (rpraurrra) po6o.rux Auis s

yci 4oxyueHTr4, rrlo Marorr ni4uoureHH.f,
ocepeAHbo yrracHr4KoM, Br,rKJIaAalOTbCs

KnaAoM yxpainctKorc) MoBorc, [epeKnaA
e+luit norapianrso a6o rerarisosalaui,r y
nopf,AKy. Texcrz nosraFrui 6yru
fr yxpaiHcbKolo MoBoro.
qiil: 6yae ni4orrao B MoMeHr ny6nixaqii

iua uiq qac eneKrpoHHoro ayxuiouy -

6. llil qac rpoBeAeHH.s

Ao reHAepuoi uponosrzqii
yxpaiuctr<oro MoBoro.

nporleAyp?r 3aKynlBn
Ta cKnaAaroTbc,

Y pasi HaAaHH, iuurzx AoKyMeHrin crcla4eu x MoBoro iuuroro Hix yxpaiucrxa MoBa,
raxi 4oxyMeHTr4 uosuHui cynpoBoA )KyBarhcfl
(a6o cupasxHicrr ui4uacy nepeKnaAa.ra) - :acni4'
BcraHoBneHoMy 3aKoHoraBcrBoM Yrcpaiuz
aBTe HTI4TI HLtMVt ) BI43 Har{ aI b H I,IM e Te KCT, BpI Kn aAeH

7. fara ra rrac po3Kpr4TT-rr reHAepHr4x rrpo[
OTOJIOIUEHHf,.

8. Posuip prinirraanrHoro KpoKy rroHVXeHH,
0.5 siacorrca ouir<ysanoi naprocri :axyuinni.

9. IJaMoeuI4K He B[rMara€ HalIaHH, ./rracHlzKa sa6esre.{eHH, reHAepHoi upono:raqii.
10. 3areep4rru Teu4epuy loxyrraeHraqiro ua saxyuiuro Ilocnyr,



I 1. BupirueHo rrpoBecrr4 rpoueAypy 3 o npeAN4ery
c[topTr.rBHofo 3aJry Ta trpr,rJrer-Jrtrx rr iureuu (iIK

noBttr:]a rri ri

:axyninri:
021:2015
cnop'rom)>i

<fIoc.ry
tt€Atttttt

(aiercpsaryuine.rruufi cJroBHr{K" 92620000-3 lloc.n
ropru) - na cafiri http:l lbid.e-tender

l-orosa xouirery (sacrynuaK Ar4per(ropa ttr

3acryuHrzK roJroBr4 xouirely(rperrep-nraxn

Cer<perap reHAepHoro rorra irery
(cercperap-Apyrap)

r{reHrz rorr,rirery:

3ososcrxuir B. E. (rpeHep- azxna4au).

Hra6ipea B.B

lllaSapeur<o I[.

Koporxax A.
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Додаток № 3 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

 
 
1. Час проведення навчально – тренувального процесу: 
Дні тижня та час надання послуг (згідно розкладу занять тренувань) 
 
2. Строк надання послуг:09 листопада – 31 грудня 2020 р. 
 
3. Кількісні вимоги до предмету закупівлі: 
ВСЬОГО: 180 годин. 
 
4. Умови для проведення навчально-тренувальних занять: 
Спортивний зал має бути пристосованим для проведення навчально-тренувальних 

занять.Площа не менш як 85 кв.м., висота стелі – не менше 2,5 метрів. Освітленість спортивного 
залу має відповідати вимогам СП 1567-7 «Санитарные правила устройства содержания мест 
занятий по физической культуре и спорту». В прилеглих приміщеннях повинні міститися душові, 
роздягальні, медпункт та місця для зберігання спортивної форми та інвентаря. 

 
Учасники надають у складі тендерних пропозицій: 
-довідку у довільній формі про відповідність запропонованих учасником послуг вимогам та 

технічним характеристикам предмета закупівлі, наведеним в Додатку 3 до Тендерної 
документації. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


