
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2021-09-17-005696-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: вулиця Юрія Іллєнка (Мельникова), будинок 46, м. Київ, м. 
Київ, 04119, Україна 

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

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

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Назва предмета закупівлі: «Послуги з перевезення вихованців ДЮСШ з хокею 
«СОКІЛ» для участі у першості Білорусі серед юнаків» (ДК 
021:2015 (CPV) 60140000-1 Нерегулярні пасажирські 
перевезення) 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:60140000-1: Нерегулярні пасажирські 
перевезення 

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 перевезення 
вихованців ДЮСШ з хокею 
«СОКІЛ» для участі у 
першості Білорусі серед 
юнаків» (ДК 021:2015 (CPV) 
60140000-1 Нерегулярні 
пасажирські перевезення) 

ДК 021:2015: 60140000-1 
— Нерегулярні 
пасажирські перевезення 

1 послуга  Україна, 
Відповідно до 
документації  

від 15 жовтня 
2021 
до 26 грудня 
2021  

 

Умови оплати: 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, 
(%) 

Iнша 
подія  

Надання та отримання послуг оформлюється Актом 
здачі-прийому наданих послуг, який підписується 
уповноваженими представниками Сторін. Замовник 
зобов'язаний оплатити, визначену Актом здачі-прийому 
наданих послуг, вартість Послуг протягом 10 (десяти) 
робочих днів з моменту його отримання.  

Пiсляоплата  10  Робочі 100  

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 420 000,00 UAH 



Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   420000 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 2 100,00 UAH 

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 03 жовтня 2021 00:00 

Мова тендерної пропозиції: українська 

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

Дата та час проведення електронного аукціону: 04 жовтня 2021 13:03  

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:  відсутні 

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: відсутні 
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Додаток № 3 

 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 
 
Технічні вимоги та умови, які необхідні для здійснення перевезень 

вихованців ДЮСШ з хокею «СОКІЛ» 

Кількість днів 
перевезення у 2021 р. 

Кожна поїздка 2-4 дні. 

Загальна кількість 
поїздок у 2021 р. 

Обсяг надання послуг: 12 поїздок: 
 
1) за маршрутом «м.Київ – м.Лунінець (Брестська область, Республіка 

Білорусь) – м.Барановичи (Брестська область, Республіка Білорусь) 
- м.Київ» у період з 15 жовтня 2021 року по 18 жовтня 2021 року; 

2) за маршрутом «м. Київ –м.Бобруйськ (Могильовська область, 
Республіка Білорусь) - м.Київ» у період з 16 жовтня 2021 року по 
17 жовтня 2021 року; 

3) за маршрутом «м. Київ – м. Шклов (Могильовська область, 
Республіка Білорусь) – м.Київ» у період з 22 жовтня 2021 року по 
25 жовтня 2021 року; 

4) за маршрутом «м.Київ – м.Вітебськ (Вітебська область, Республіка 
Білорусь) – м.Могильов (Могильовська область, Республіка 
Білорусь) - м.Київ» у період з 22 жовтня 2021 року по 25 жовтня 
2021 року; 

5) за маршрутом «м.Київ –– м.Пінськ (Брестська область, Республіка 
Білорусь) - м.Київ» у період з 29 жовтня 2021 року по 01листопада 
2021 року; 

6) за маршрутом «м.Київ – м.Мінськ (Мінська область, Республіка 
Білорусь) – м.Київ» у період з 19листопада 2021 року по 
22листопада 2021 року; 

7) за маршрутом «м.Київ – м.Гомель (Гомельська область, Республіка 
Білорусь) – м.Жлобин (Гомельська область, Республіка Білорусь) - 
м.Київ» у період з 26листопада 2021 року по 29листопада 2021 
року; 

8) за маршрутом «м.Київ –м.Бобруйськ (Могильовська область, 
Республіка Білорусь) - м.Київ» у період з 26 листопада 2021 року 
по 29листопада 2021 року; 

9) за маршрутом «м.Київ – м.Пінськ (Брестська область, Республіка 
Білорусь) - м.Київ» у період з 04грудня 2021 року по 05грудня 2021 
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року; 

10) за маршрутом «м.Київ – м.Бобруйськ (Могильовська область, 
Республіка Білорусь) - м.Київ» у період з 17грудня 2021 року по 
20грудня 2021 року; 

11) за маршрутом «м.Київ – м.Шклов (Могильовська область, 
Республіка Білорусь) - м.Київ» у період з 23грудня 2021 року по 
26грудня 2021 року; 

12) за маршрутом «м.Київ – м.Бобруйськ (Могильовська область, 
Республіка Білорусь) - м.Київ» у період з 23грудня 2021 року по 
26грудня 2021 року. 

Вимоги до організації 
перевезення 

Перевізник зобов’язаний: 
• забезпечити під час надання послуг дотримання вимог Законів 

України «Про транспорт», «Про автомобільний транспорт», 
«Про дорожній рух» та інших нормативно-правових актів, які 
регулюють діяльність автомобільного транспорту та норм 
міжнародного права; 

• забезпечувати щоденний контроль технічного стану 
транспортного засобу та медичний огляд водія при виїзді 
транспортного засобу на маршрут; 

• забезпечувати належний санітарний стан транспортного засобу; 
• залучати до перевезення дітей транспортний засіб, 

застрахований у відповідності до вимог чинного законодавства 
та вимог норм міжнародного права; 

• розміщувати в транспортному засобі відповідну зовнішню та 
внутрішню візуальну інформацію, яку передбачено вимогами 
чинного законодавства та нормами міжнародного права; 

• проводити інструктаж водія з питань охорони праці, Правил 
дорожнього руху та Правил перевезення пасажирів у частинах, 
які пов’язані з перевезенням організованих груп дітей; 

• забезпечувати заміну транспортного засобу у разі виникнення 
його технічної несправності; 

• забезпечувати регулярне проведення технічного огляду 
транспортних засобів, які задіяні до перевезень учнів; 

• нести повну відповідальність, передбачену чинним 
законодавством, за безпеку пасажирів під час перевезення. 

• Забезпечити витрати на проживання та харчування водіїв, що 
здійснюють перевезення згідно умов договору. 

Вимоги до 
транспортного засобу, 
що може 
використовуватись 
для перевезення  

- транспортний засіб для поїздок на далекі відстані (за кордон) не 
менше 2 (двох одиниць); 

- транспортний засіб має відноситись до 3 класу 
комфортабельності і вище; 
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- ЄВРО-5; 
- не менше 57 посадочних місць; 
- транспортні засоби мають бути не старше 2010 року випуску; 
- обов'язкова наявність системи термоізоляції в салонах, клімат 

контролю, вентиляції, 6 грубок обігріву салону і 
кондиціонування, антиблокувальної системи гальм (ABS), 
електронного контролю стійкості (ESP), пневмопідвіски; 

- сидіння мають бути з бічною підтримкою, регульовані спинки під 
нахил до 15% і виносом сидіння в прохід; 

- в транспортних засобах має бути гучний зв'язок по салону, ТВ 
монітор, DVD плеєр, Wi- Fi, 220 Вт; 

- транспортні засоби повинні мати склопакети та панорамні вікна, 
великий багажний відсік для речей; 

- обов'язкова наявність ременів безпеки; 
- наявність кавоварки та кип’яченої води; 
- обов'язковою є наявність туалета; 
- кількість дверей – 2 шт. 
Транспортні засоби згідно із замовленням Замовника повинні 
відповідати вимогам безпеки, мати належний технічний стан та 
комплектацію згідно вимог Правил дорожнього руху, затверджених 
Постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року 
№1306, та Правил надання послуг пасажирського автомобільного 
транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
26 вересня 2007 року №1184та норм міжнародного права.  



ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2021-09-17-005819-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: вулиця Юрія Іллєнка (Мельникова), будинок 46, м. Київ, м. 
Київ, 04119, Україна 

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

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

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Назва предмета закупівлі: «Послуги з перевезення вихованців ДЮСШ з хокею «СОКІЛ» 
для участі в змаганнях на території України» (ДК 021:2015 
(CPV) 60140000-1 Нерегулярні пасажирські перевезення) 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:60140000-1: Нерегулярні пасажирські 
перевезення 

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 перевезення 
вихованців ДЮСШ з хокею 
«СОКІЛ» для участі в 
змаганнях на території 
України» (ДК 021:2015 
(CPV) 60140000-1 
Нерегулярні пасажирські 
перевезення) 

ДК 021:2015: 60140000-1 
— Нерегулярні 
пасажирські перевезення 

1 послуга  Україна, 
Відповідно до 
документації  

від 15 жовтня 
2021 
до 31 грудня 
2021  

 

Умови оплати: 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, 
(%) 

Iнша 
подія  

Надання та отримання послуг оформлюється Актом 
здачі-прийому наданих послуг, який підписується 
уповноваженими представниками Сторін. Замовник 
зобов'язаний оплатити, визначену Актом здачі-прийому 
наданих послуг, вартість Послуг протягом 10 (десяти) 
робочих днів з моменту його отримання.  

Пiсляоплата  10  Робочі 100  

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 280 000,00 UAH 



Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   280000 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1 400,00 UAH 

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 03 жовтня 2021 00:00 

Мова тендерної пропозиції: українська 

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

Дата та час проведення електронного аукціону: 04 жовтня 2021 15:22  

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:  відсутні 

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: відсутні 
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Додаток № 3 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

 
Технічні вимоги та умови, які необхідні для здійснення перевезень 

вихованців ДЮСШ з хокею «СОКІЛ» 

Кількість днів 
перевезення у 2021 р. 

Кожна поїздка 2-4 дні. 

Загальна кількість 
поїздок у 2021 р. 

Відповідно до календарного плану Замовника. Кількість поїздок – 34 
(тридцять чотири) 
Приблизна кількість кілометрів – 10 800 км. 

Вимоги до організації 
перевезення 

Перевізник зобов’язаний: 
• забезпечити під час надання послуг дотримання вимог Законів 

України «Про транспорт», «Про автомобільний транспорт», 
«Про дорожній рух» та інших нормативно-правових актів, які 
регулюють діяльність автомобільного транспорту та норм 
міжнародного права; 

• забезпечувати щоденний контроль технічного стану 
транспортного засобу та медичний огляд водія при виїзді 
транспортного засобу на маршрут; 

• забезпечувати належний санітарний стан транспортного засобу; 
• залучати до перевезення дітей транспортний засіб, 

застрахований у відповідності до вимог чинного законодавства 
та вимог норм міжнародного права; 

• розміщувати в транспортному засобі відповідну зовнішню та 
внутрішню візуальну інформацію, яку передбачено вимогами 
чинного законодавства та нормами міжнародного права; 

• проводити інструктаж водія з питань охорони праці, Правил 
дорожнього руху та Правил перевезення пасажирів у частинах, 
які пов’язані з перевезенням організованих груп дітей; 

• забезпечувати заміну транспортного засобу у разі виникнення 
його технічної несправності; 

• забезпечувати регулярне проведення технічного огляду 
транспортних засобів, які задіяні до перевезень учнів; 

• нести повну відповідальність, передбачену чинним 
законодавством, за безпеку пасажирів під час перевезення. 

• Забезпечити витрати на проживання та харчування водіїв, що 
здійснюють перевезення згідно умов договору. 

Вимоги до 
транспортного засобу, 

- транспортний засіб для поїздок на далекі відстаніне менше 3 
(трьох одиниць); 
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що може 
використовуватись 
для перевезення  

- транспортний засіб має відноситись до 3 класу 
комфортабельності і вище; 

- ЄВРО-5; 
- не менше 57 посадочних місць; 
- транспортні засоби мають бути не старше 2010 року випуску; 
- обов'язкова наявність системи термоізоляції в салонах, клімат 

контролю, вентиляції, 6 грубок обігріву салону і 
кондиціонування, антиблокувальної системи гальм (ABS), 
електронного контролю стійкості (ESP), пневмопідвіски; 

- сидіння мають бути з бічною підтримкою, регульовані спинки під 
нахил до 15% і виносом сидіння в прохід; 

- в транспортних засобах має бути гучний зв'язок по салону, ТВ 
монітор, DVD плеєр, Wi- Fi, 220 Вт; 

- транспортні засоби повинні мати склопакети та панорамні вікна, 
великий багажний відсік для речей; 

- обов'язкова наявність ременів безпеки; 
- наявність кавоварки та кип’яченої води; 
- обов'язковою є наявність туалета; 
- кількість дверей – 2 шт. 
Транспортні засоби згідно із замовленням Замовника повинні 
відповідати вимогам безпеки, мати належний технічний стан та 
комплектацію згідно вимог Правил дорожнього руху, затверджених 
Постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року 
№1306, та Правил надання послуг пасажирського автомобільного 
транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
26 вересня 2007 року №1184та норм міжнародного права.  


