
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2021-03-15-006218-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: 

Щербак Владислав Сергійович, 380675304462, 
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 

1035.5 Година  Україна, Відповідно 
до документації  

від 01 квітня 2021 
до 15 червня 2021  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, (%) 

Iнша 
подія  

Оплата на підставі підписаного Акту здачі-
прийому наданих послуг  

Пiсляоплата 30  Робочі  100  

 

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 

3 591 000,00 UAH 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   3591000 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 17 955,00 UAH 

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

відсутня  



Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 31 березня 2021 10:00 

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: 01 квітня 2021 15:58  

Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 

 



BI4KOHABqLIIZ oPrAH KUiBCbKoi MICbKoi PAAH (KHIBCbKA MrcbKA AEPXABHA AAMrHrcrpArlr.fl)

AETIAPTAMEHT MOJIOAI TA CIIOPTY

ILIT flrI O -IO HAIIb KA C II O P TI4B HA
IIIKOJIA 3 XOKEIO (COKIJI>

€APIOy 43197718, ayl. Meluur{KoBa,46, m. Kni'n, Yxpaiua, 04119,
reur.+38 (067) 5040077, e-mail: dush.sokil@gmail.com

fIPOTOKOJI
KOMITETY 3 KOHKYPCHI,IX TOPTIB 3AMOBHIIKA

Nb 15-03/04 nia 15 6epeurt202l p.

l.3aruoeHrrK:
1.1. HafirvreHyBaHHf,: flurxuo-IoHallbKa crroprrrBHa rrrKoJra 3 xoKero <Coxiru;
1.2. Micqe3HaxoAxeHH.rr: u. Kzin, ayn. IOpis Illenrca (Menrnnrcona),46
1.3. I4eHu.rQiraqifinufi ro4 431977 18
1.4. KonraKTHa oco6a, yroBHoBaxena s4ificHroBarr4 3s's3or 3 yrracHLrKaMlr: Il{ep6arc

Bra4uclan Ceprifioanv; aApeca: Yr<paina, 04119, M. Kuin, Byn. IOpia Iltenrca
(Menrnrarona), 46; e-mail : dush. sokil@qmail.com; ren. : +3 80675 304462.

2. IlpegMer 3aKyrrin"rri:
2.I. HaitMeHyBaHHf, rlpeAMera 3aKynisni: ([ocJryru JrboAoBoro vrafiAaHrrrrKa ra

rlprlJrerJrrlx trprlMilqeur (AK 021:2015 <<€Aunufi raryuine.urnufi cJroBHrrK>> 92620000-
3 lloc.nyru uosrq3aui ri cnoproru)>>

2.2. Kitr:oxicrr: 103515 ro4un I
2.3. Micqe HaAaHH.,r nocnyr: rvr. Kzin (sa a4pecoro Bzronanqa);
2.4. CrpoK HaAaHH.,r nocnyr: s 01 rcnirHq uo 15 qepBHq 2021p.
3. Kinqesufi crpor roAaHH.{ reHAepHr4x rrporro3zqifi: 31 6epesHr^202l p.
4. Poarraip 6rc4xernoro [pr.r3HarreHHf, 3a KoruropzcoM a6o ouirynana napricrr

sarcyuiari: 3 591 000100 rpn. (rpz nairufiouu u'.qrcor 4en'xuocro oAHa rkrcfllra rpzneur 00
rouifiox), y r..r. IIAB. )

5. YNrosla olJIarI,I: 3aMoBHrrK so6os'qgaHufi orrJrarr.rrlr BLr3HaqeHy Axrou sAa.ri-
upufiolay HaAaHI{x rocnyr napricrr rocnyr rpor.,rroM 30 (rpnarlqru) po6ovzx 4nin :
MoMeHTy fi oro ui4uracanna.

6. IIia qac rpoBeAeHH.t rpolleAypIz saryuinni yci AoKyMeHrr,r, qo Marorb ni4HorueHnr
Ao reHAepuoi [porlo3l{Ilii ra cKnaAarcTrcq 6eguocepeAHbo yqacHlrKoM, Br4KJraAarorbc,
yrpaincrroro MoBoro.

Y pasi HaAaHHf, iuurux AoKyMeHTin cxra4eHr4x MoBoro iuuroro uix yrpaiHcbKa MoBa,
raxi 4oxyMeHTI4 nosuHHi cylpoBoAxyBarucf, nepeKnaAovr yrpaiHcbKoro MoBoro, [epeKnaA
(a6o cnpasxuicm ui4ur,rcy repeKnaAaua) - sacni4veHrEfi uorapiamuo a6o reralisonanzfi y
BcraHoBJIeHoMy 3aKoHoAaBcrBoM Yrpainu ropf,AKy. Tercc'ru uosuHHi 6yru
aBTeHTI,IqHvIMv\ BI43Har{€t[bHI{M e reKcr, BLrKnaAeHrafi yxpaiHcbKoro MoBoro.

7. [na ra qac po3Kpl4rrt reHAepHHx rrporosraqifi: 6ya" ni4or,ro B MoMeHr uy6nixaqii
OTOJIOIIIEHH'.



8. Posvrip uiniuanrHoro KpoKy roHraxeHux qiHz ui4 uac eneKrpoHHoro ayxqiony -
0.5 eigcorrca o.rixyeaHoi naprocri saryuinni.

9. 3al,roeHLIK He BlaMarae HaAaHH, yqacHuKaN{ra sa6esneqeHHf, TeHAepHoi nponosnqii.
I 0. 3arsep Alzrru TeH4epHy,{oryrvrenraqiro na saryuinnro floclyr.
I l. BupiureHo rlpoBecrLl rporleAypy rpeAMera 3aKyninni: <<floc.nyrrr JrboAoBoro

MafiAaH.rIrKa ra rlprlJlerJrrrx upurvriulenr (AK 021:2015 <<€Aunufi sarcynine.nrurfi
cJroBHIrK>> 92620000-3 IlocJryru uon'sgaui si cnoprorvr)>> (nigrcprri roprn) - ua cafiri
http://bid.e-tender

forosa rovrirery (sacryunuK Ar{peKTopa ruronu) 9z6ipen B.B.

3 acryuuzK roJroBr{ xouirery(rpenep-aurna4au) IllaQapenrco JI.M.

C ercperap reHAepHoro rorvrirery
(cexperap-ApyKap)

rheuu rouirery:

Illep6ar B.C.

3ososcrrufi B . E. (rpenep-nzrna4au)

Mapro nc rrcuit [. A. (rp e Hep-BuKna4au)
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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:01квітня – 15червня 2021 р. 
 
3. Кількісні вимоги до предмету закупівлі: 
ВСЬОГО: 1035,5 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-2021-03-15-006226-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: 

Щербак Владислав Сергійович, 380675304462, 
dush.sokil@gmail.com 

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Узагальнена назва предмета закупівлі: Послуги, пов'язані зі спортом - 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, пов'язані зі 
спортом - послуги 
льодового 
майданчика та 
прилеглих 
приміщень. 

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

463.75 Година  Україна, Відповідно 
до документації  

від 01 квітня 2021
до 15 червня 2021  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, (%) 

Iнша 
подія  

Оплата на підставі підписаного Акту здачі-
прийому наданих послуг  

Пiсляоплата 30  Робочі  100  

 

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 

1 700 000,00 UAH 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   1700000 UAH  

 
Розмір мінімального кроку пониження ціни: 8 500,00 UAH 

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

відсутня  



Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 31 березня 2021 10:00 

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: 01 квітня 2021 15:10  

Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 

 



BIIKoHABqHfi oPrAH KI4iBCbKoi MrcbKoi pAAt4 (Kr4iBCbKA MrcbKA AEp ABHA AAMrHrcrpArIr{)

AENAPTAMEHT MOJIOAI TA CIIOPTY

Ar4T flrI O -rO HAIIbKA C II O PTI4B HA
IIIKOJIA 3 XOKEIO (COKIJI)

€APIIOy 43197718, oy.n. MelrHurona, 46, rrl. Kni'a, YrpaiHa, 04119,
ren.+38 (067) 5040077, e-mail: dush.sokil@gmail.com

TIPOTOKOJI
KOMITETY 3 KOHKYPCHI4X TOPIIB 3AMOBHI,IKA

Nb 15-03/02 nia 15 6epesHt202l p.

L.3arvronHlrK:
I.1. HafirvreHyBaHH.a: r{IErauo-roHarlbKa crroprzBHa rrrKoJra 3 xoKero <<Coril>>;
1.2. Micqe3HaxoAxeHHf,: rvr. Kzin, nyn. IOpis Iuenxa (Menurzrcor;a), 46;
1.3. I4eHruQiraqifisufi xoA 431977 18;

Vxpaina, 04119, M. Kuin, Byn.

@email.com; ren. : +3806753 04462.
IOpix Iueuxa

1.4. KonraKrHa oco6a, ynoBHoBaxeHa gAificHronaur 3n'q3oK 3 yqacHr4KaMu: Il-{ep6ax
Bragucran Ceprifionuu; aApeca:
(Menrnv xona), 46 ; e-mail : dush. sokil @ gmail. com

2. Ilpe4rvrer 3a Kyrrin"rri :

2.1. HafiMeHyBaHH.f, rpeAMera saxyninni <<floclyrr.r JrboAoBoro MafiAaHrrHKa ra
rIpIrJIerJrI.rx rprlMilqenu (AK 02122015 <<€Anuufi sarcyuine.nrnufi cJroBHrrK>> 92620000-
3 lloc.nyur noetqgani si cuoprorvr)>>

2.2. Kimr<icrr: 463,75 ro4uu;
2.3. Micqe HaAaHHf, nocJryr: u. Krain (sa a4pecoro Buronanqx);
2.4. CrpoK HaAaHH.rr nocnyr: s 01 KeirHq no 15 qepBHfl 2021p.
3. Kinqesufi crpox noAaHHf, reHAepHr.rx npono3uurir 31 6epeurr.202l p.
4. Posrrrip 6ro4xeruoro [pLI3HaqeHHf, 3a KoruropzcoM a6o ovircynana eapricrr

saryuinni: 1 700 000100 rpu. (o4Ian rr,rinrfios ciucor rr.rc.flrr rpr4BeHb 00 xouifiox), y r.u.
rrAB.

5. Yruosu oIIJIarI4: 3aMoBHr4K go6os'sgaHr4fi orrJrarrrrrr Blr3HarreHy Arrou sAa.ri-
npzfioruy HaAaHI4x rlocnyr napricrr rocnyr nporflroM 30 (rpraaqrru) po6ovux 4nin :

5. Yruosu go6os'sgaHr4fi

MoMeHTy fioro ui4uzcaHnx.
6. IIia qac npoBeAeHH, rpolleAypz saxyninni yci AoKyMeHrr.r, rqo MaK)rb nignourenru

Ao reHAepnoi rrporro3r4rlii ra cKJraAarorrcq 6esuocepeAHbo yrracHraKoM, BuKnaAarorbcq
yxpaincrxoro MoBoro.

Y pasi HaAaHH.f, iHruux AoKyMeHrin crra4eHrrx MoBoro iHruoro nix yrpaincbKa MoBa,
rari 4oryMeHTI,I uoszHHi cyrpoBoAxyBarucr [epeKnaAorvr yrpaiHcbKoro MoBoro, repeKJraA
(a6o cupasxHicrr ui4nlacy repeKnaAava) - sacni4ueHrafi Horapianrno a6o nerarisonauufi y
BcraHoBJIeHoMy 3aKoHoAaBcrBoM Yxpaiuz ropf,AKy. Texcru uosuHHi 6yru
aBTeHTI4.IHVMu\ BI,I3HarI€LlbHzM e reKcr, BLrKnaAeHufi yrpaincbKoro MoBoro.

7. fiara ra qac po3Kptlrrs reHAepHI4x rrponosuqifi: 6yrc ni4orvro B MoMeHr uy6liraqii
ofoJIo[IeHHq.



8. Posnaip nainirvraruHoro KpoKy noHr4xeHnq qiuz uiA ac eneKrpoHHoro ayrqiouy -
0.5 siacorxa ovirysaHoi naprocri saxyuinni.

9. 3alaosHllK He BuMarae HaAaHHf, yqacHuKalarE sa6esueqeHHf, TeHAepHoi upouosraqii.
1 0. 3 arne p Anru Ten4epny .{oryvren:raqiro ua saryuiuro flocnyr.
11. BupiureHo rpoBecrll npolleAypy rpeAMera 3aKynieni: <(IlocJryrrr JrboAoBoro

DrafiAaH.rrlKa ra rlprrJrerrrrrx rprrMiuleHr (AK 02122015 <<€AuHufi sarcyninelrHnfi
cJToBHHK>> 92620000-3 IIocJryrH non'q3aHi ri cuoprorvr)>> (nigrcpuri ropru) - na cafiri
http://bid.e-tender

forosa rcouirery (sacryurulK Ar,rpeKropa ruronn) 9u6ipen B.B.

3acryuuuK roJroBLr rorr,rirery(rpeuep-aurna4a.r)

Cerperap reHAepHoro roirairery
(cexperap-apyxap)

rlnenu xouirery:

3ososcrK uia B . E. (rpenep-nrarna4a.r)

Maprconcrrufi [.A. (rpeHep-Br,rKna4au)

IIIaQapeHro JI.M.

Il{ep6ax B.C.
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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:01квітня – 15червня 2021 р. 
 
3. Кількісні вимоги до предмету закупівлі: 
ВСЬОГО: 463,75 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-2021-03-15-006223-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: 

Щербак Владислав Сергійович, 380675304462, 
dush.sokil@gmail.com 

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Узагальнена назва предмета закупівлі: Послуги у сфері спорту (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 у сфері 
спорту (послуги 
спортивного залу та 
прилеглих 
приміщень). 

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

548 Година  Україна, Відповідно 
до документації  

від 01 квітня 2021
до 15 червня 2021  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, (%) 

Iнша 
подія  

Оплата на підставі підписаного Акту здачі-
прийому наданих послуг  

Пiсляоплата 30  Робочі  100  

 

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 

221 000,00 UAH 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   221000 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1 105,00 UAH 

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

відсутня  



Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 31 березня 2021 10:00 

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: 01 квітня 2021 11:09  

Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 

 



BHKOHABqI4IZ oPrAH KI4iBCbKoi MICbKoi pAilvt (KHIBCbKA MrcbKA AEIxABHA AAMrHrcrpArIrr)

AE|TAPTAMEHT MOJTOAT TA CnOPTy

[tLT flrr o -ro HArIb KA c rr o P Tr4B HA
IIIKOJIA 3 XOKEIO (COKIJI>

€APIIOy 43197718, nyn. Melrur{KoBa,46, *r. KnIn, Yxpaiua, 04119,
re.n.+38 (067) 5040077, e-mail: dush.sokil@gmail.com

TIPOTOKOJI
KOMITETY 3 KOHKYPCHI,IX TOPIIB 3AMOBHI4KA

J\b 15-03/05 nia 15 6eperut202l p.

l.3anaosHnK:
1.1. HafiueHyBaHH.rI: fiurtto-IoHarlbKa crroprrrBHa ruKoJra 3 xoKelo "Coril";
1.2. Micqe3HaxoAxeHHfl: tu. Knin, nyn. IOpis hrenxa (Menrnzrona),46;
1.3. Iaenru$ixaqifinzfi rco4 431977 18;
1.4. KonraKTHa oco6a, yrloBHoBaxena sAificHroBarrd 3n's3or< 3 yqacHuKaMr,r: Illep6arc

Bra4Itclan Ceprifionuu; aApeca: YrpaiHa, 04119, M. Knin, ByJr. IOpir Illeuxa
(MenrnuKoBa), 46; e-mail: dush.sokil :mail.com; reJr. : +3 806753 04462.

2. Ilpegvrer 3aKyrrisri:
2.1. Hafirr,renyBaHHf, npeAMera saxyuinni: <<floc.nyru cropruBHoro 3aJry ra

rlprlJlerrrrlx rpl{MiIqeur ({K 021:2015 <<€Aunnfi rarcyninelrnufi cJroBHrrK> 92620000-
3 lloc.nyrr uoetq3ani si cnoprorvr)>>1

2.2. Kitrcrcicrr: 548 roAun;
2.3. Micqe HaAaHHs rocnyr: rvr. Kuis (sa a4pecoro Bzxonaaqx);
2.4. CrpoK HaAaHHf, rrocnyr: s 01 xsirHs no 15 qepBHfl 2021p.
3. Kinqenzfi crpor roAaHH.rr reHAepHr4x rrpono3raqifi:31 6epesHc-202l p.
4. Posvrip 6ro4xernoro [pI{3HarreHH, 3a KoruroprrcoM a6o ouixynana napricm

sar<yninni 221 000,00 rpu. (gnicri 4aa4qflrb oAHa rvcflqa lpr4BeHb 00 rouifiox), y r..r.
rAB.

5. VMosra orlJlaru: 3aMoBHr.rK so6oe'qsaHI..Ifi5. YNtospI orIJIarI,I: 3aMoBHr.rK so6oe'qsaHl.{fi orlJlarltrt4 Br{3HaqeHy Arrorvr tAa.ri-
upufionry Ha[aHrlx rlocnyr napricm rocnyr rrporf,roM 30 (rpnaqxrz) po6ovux 4nin r
MoMeHTy fioro ui4uucauux.

6. flia uac rpoBeAeHHf, rpolleAypu sarcyuinni yci AoKyMeHTZ, ulo Marorb ni4noruenru
Ao reHAepnoi rrporlo3l{qii ra cKnaAarorrc.f, 6esuocepeAHbo yqacHlrKoM, B}rKnaAarorbcf,
yrpaincrxoro MoBoro.

V pasi HaAaHH, inruux AoKyMeHTin crcna4eHr4x MoBoro isruoro uix yxpaincbKa MoBa,
raxi 4oxyMeHTId uoezHni cynpoBoAxyBarr4c, [epeKnaAorra yrcpaiHcbKoro MoBoro, nepeKnaA
(a6o cupaexuicu ui4uucy nepeKnaAava) - sacsiA.reHzfi norapialrno a6o leralisonanufi y
BcraHoBJIeHoMy 3aKoHoAaBcrBoM Yrpainn roprAKy. Texcrz uoszHHi 6yru
aBTeHTuqHtrMvI, BI43Harr€uIbHpIM e reKcr, Br,rKnaAeHzfi yrpaincbKoK) MoBoIo.

7. [ara ra qac po3KprITr.,I reHAepHLrx rporo3u:qiir 6ya. ni4orr,ro B MoMeHr uy6nixaqii
O|OJIOIIIEHH-'I.



8. Posvrip vrininranrHoro KpoKy rroHr,rxeHns qinu uiA ac eneKrpoHHoro ayrqiony -
0.5 niqcorra ouirysaHoi naprocri :axyninni.

9. 3arr,rosHr4K He Br,rMarae HaAaHHfl )r.{acHuKalau sa6esuerreHH.f, TeHAepHoi upouoszqii.
1 0. 3arse pArru TeH4epny,{oryrr,renraqiro na saxyuiuro llocnyr.
11. BupirueHo npoBecrr{ rporleAypy sriAHo rpeA ery saryuinni: <<[oc.nyru

crroprrrBuoro 3aJry ra rrprrJrerJrlrx upurvrirqeuu 02122015 <<€Aunufi
rarcyuinersnufi cJroBHrrK>> 92620000-3 IlocJryrrr non's3aui ri cuoprorr)>> (ni4rcpuri
ropru) - na cafiri http://bid.e-tender

f orosa xovrirery (sacryuuraK Ar.rpeKropa urxonu) 9ra6ipen B.B.

3acryunzK roJroBr4 rcouirery(rpenep-nzrna4au)

Cexperap reHAepHoro rouirery
(cerperap-Apyrap)

r{nenz rcouirery:

3ososcrKnfi B. E. (rpenep-nuxna4au)

Maproncrrcufi [.A. (rpeHep-Br4Kn a4a.t

i2z

IllaQapenro JI.M.

Il{ep6ax B.C.
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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:01 квітня – 15 червня 2021 р. 
 
3. Кількісні вимоги до предмету закупівлі: 
ВСЬОГО: 548 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2021-03-15-006227-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: 

Щербак Владислав Сергійович, 380675304462, 
dush.sokil@gmail.com 

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Узагальнена назва предмета закупівлі: Послуги у сфері спорту (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 у сфері 
спорту (послуги 
спортивного залу та 
прилеглих 
приміщень) 

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

344 Година  Україна, Відповідно 
до документації  

від 01 квітня 2021
до 15 червня 2021  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, (%) 

Iнша 
подія  

Оплата на підставі підписаного Акту здачі-
прийому наданих послуг  

Пiсляоплата 30  Робочі  100  

 

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 

139 000,00 UAH 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   139000 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 695,00 UAH 

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

відсутня  



Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 31 березня 2021 10:00 

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: 01 квітня 2021 12:22  

Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 

 



BI4KOHABT{I4fi oPrAH Kt4iBCbKoi MrcbKoi pAAr,r (Kr4iBCbKA MrcbKA AEPXABHA AAMTHICTPATITT)

AEIAPTAMEHT MOnOAT TA CrrOPTy

ilvlT flrr o -Io HATIbKA C fI O PT I,IB HA
IIIKOIA 3 XOKEIO (COKII>

€APIIOy 43197718, nyn. Meluuurona,46, ru. Kuin, Yrcpaina, 04119,
rer.+38 (067) 5040077, e-mail: dush.sokil@gmail.com

fIPOTOKOJI
KOMITETY 3 KOHKYPCHI,IX TOPIIB 3AMOBHI,IKA

J\b 15-03/03 nia 15 6epesut202l p.

l.3avrosHrrK:
1.1. HafirraeHyBaHH.a: lzrruo-roHarlbKa cnoprr{BHa rrrKoJra 3 xoKero "Coxilr";
1.2. Micqe3HaxoAxeHH.rr: rra. Kuin, nyn. Iopis Iuenra (Menrnzrcosa), 46;
1.3. I4eHrn$ixaqifiuufi ro4 431977 18
1.4. KonraKTHa oco6a, yrroBHoBaxeHa sAificHroeaul 3s's3oK 3 yr{acHr.rKaMr4: Il{ep6ar

Bra4ucraa Ceprifionzu; aApeca: Yxpaina, 04119, M. Krain, Byn. IOpia Iuenra
(Menrnurona), 46; e-mail : dush.sokil@emai1.com; ren. : +3 80675 304462.

2. Ilpeq*rer 3a Kyrrin.ni :

2.1. HafiuenyBaHHfl rpeAMera saryuinni: <[ocryrn croprrrBHoro 3aJry ra
rIprIJrerJIIrx rprlMirqeur (AK 021:2015 <<€AuHufi sarcynine.usnuft cJroBHrrK>> 92620000-
3 [oclyrr nostqsaui si cuoprovr)>>;

2.2. Kttsrcicrs: 344 roAHH ;
2.3. Micqe HaAaHH, rocnyr: M. Knis (:a a4pecoro Buronanqx);
2.4. CrpoK HaAaHHrr nocJryr: s 01 KairHfl rro 15 uepnHr.202l p.
3. Kinqeazfi crpox roAaHHs reHAepHr{x rporro3zqifi: 31 6epernr.202l p.
4. Porvrip 6rc4xerHoro rpI,I3HarreHH.s 3a KorxroprcoM a6o ouixynana napricru

saryuinni: 139 000100 rpu. (cro rpl{Ar1rrrb 4en'.arl rr4cflv_ lpLrBeHb 00 xouifior), y r..r.
IIAB. )

5. Vl,losu otIJIarIr: 3aMoBHr4K so6os'gsaHr.,rfi orIJrarLITI.{ Br43HarIeHy Arrou sAa.Ii-
nprafionay HaAaHrrx rocnyr aapricrr rocnyr rrpor;rroM 30 (rpzaqxru) po6ouzx 4nin s
MoMeHTy fioro ui4nucaHnr.

6. IIia qac npoBeAeHH.,I rpolleAypu saryuiani yci AoKyMeHru, rro Marorb ni.qnourennx
Ao reHAepnoi nporlo3lallii ra cKJlaAarorrc.s 6esuocepeAHbo yqacHLrKoM, BuKnaAarorbctr
yrpaincrroro MoBorc.

Y pasi HaAaHH, inruux AoKyMeHTin crra4eHr.rx MoBoro iuruoro uix yrpaiHcbKa MoBa,
rari 4oxyMeHTH uoszHHi cyrpoBoA)riyBarkrcfl rrepeKnaAorra yrcpaincbKoro MoBoro, repeKnaA
(a6o cupasxHicrr ui4uracy repeKnaAaua) - aacni4ueuufiuorapiamuo a6o rerarisonauzfi y
BcraHoBJreHoMy 3aKoHoAaBcrBoM Yrpainu [opflAKy. Tercrz uonznni 6yru
aBTeHTI4IIHLIMU, BI43HarISuIrHIaM e TeKcT, BuKJIaAeHzft yxpaiucbxolo MOBoIo.

7. lara ra qac po3Kpl4rr.f, reHAepHr{x rpono3uqifi: 6yrc ni4ouo B MoMeHr ny6lixaqii
O|OJIOIIIEHH'.



8. Posvrip rrainirvranrHoro KpoKy rroHr.rxeHu.f, rliHra uiA .rac eneKTpoHHoro ayrqiony -
0.5 niacorrca ouircysaHoi naprocri saryninni.

9. 3arr,rosHLIK He BHMarae HaAaHH, yqacHprKaMu ga6esuelreHH, TeHAepHoi upouosuqii.
10. 3arsep4uru Teu4epuy loryvrenraqiro ua saxyuiurc llocnyr.
1 l. Bupiureno rpoBecrlr rporleAypy sri4no npeAMery saryninni: <<rloc.uyrn

crloprrlBHoro 3aJry ra rrprrJrerJrrrx npuvriulenu (AK 02122015 <<€Aunufi
sarcyninelruufi cJToBHHK>> 92620000-3 llocJryrrr uos'qgaui si cnopron)>> (nigxpuri
ropru) - ua cafiri http://bid.e-tender

forosa xouirery (sacrynHnK AlrpeKropa urxonn) rlu6ipen B.B.

3acryunuK ToJIoBLI rouirery(rpenep-nuxna4a.r).

3ososcrruir B . E. (rpenep-nzr<na4av)

Maproecrrcufi [.A. (rpeHep-Br4Kna4au)

IllaQapeuxo JI.M.

Cerpemp reHAepHoro rorvrirery
(cerperap-ApyKap) Illep6ax B.C.

9reHz rouirery:

)
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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:01 квітня – 15 червня 2021 р. 
 
3. Кількісні вимоги до предмету закупівлі: 
ВСЬОГО: 344 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


