
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2020-09-30-001149-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: Україна, м. Київ, 04119, м. Київ, вулиця Юрія Іллєнка 
(Мельникова), будинок 46 

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 та назви відповідних 
класифікаторів предмета 
закупівлі і частин предмета 
закупівлі (лотів) (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  

260 Година  Україна, Відповідно 
до документації, , ,  

від 28 жовтня 
2020 
до 31 грудня 2020 

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір оплати, 
(%) 

Iнша 
подія  

Подія: підписання Акта здачі-прийому 
наданих послуг.  

Пiсляоплата 30  Робочі  100  

 

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

ТОВ "Спортивний клуб "Олімп"  

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 104 000,00 UAH з ПДВ 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   105000 UAH  

 









 
 
 

С п о р т и в н и й     к л у б“ О Л І М П “ 
03062, м.Київ, вул.Чистяківська, 20 тел. 044 502-18-07 IBAN №UA463510050000026005134708700 

вАТ«УКРСИББАНК», код  ЄДРПОУ   31403339 
ДОДАТОК  1 
09жовтня 2020р. 

 
 ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ  

 
Ми,Товариство з обмеженою відповідальністю  «Спортивний клуб «Олімп», 

надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю послуг згідно предмету закупівлі: 
«Послуги спортивного залу та прилеглих приміщень (ДК 021 : 2015 «Єдиний 
закупівельний словник» 92620000-3 Послуги пов’язані зі спортом )»,згідно з технічними та 
іншими вимогами Замовника торгів. 

Вивчивши тендерну документацію та технічні вимоги, на виконання зазначеного 
вище,ми уповноважені на підписання Договору ,маємо можливість та погоджуємося виконати 
вимоги Замовника та Договору на умовах,зазначених у тендерній документації за наступними 
цінами : 
№ Місяць Кількість

Годин в 
місяць 

Ціна за 
1 год, 
Грн. 

Загальна сума, 
Грн. без ПДВ 

Загальна сума, 
Грн. з ПДВ 

 жовтень 16 400,00 6400.00 6400,00 

 листопад 120 400,00 48000,00 48000,00 

 грудень 
 

124 400,00 49600,00 49600,00 

Всього : 104000,00 

 
Загальна вартість пропозиції (словами з урахуванням ПДВ):Сто чотири тисячі гривень 00 
копійок 
 
1. До акцепту нашої  пропозиції, Ваша тендерна  документація  разом з нашою пропозицією (за 
умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору  між нами. Якщо наша  
пропозиція  буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, 
передбачені Договором. 
     2. Мипогоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції  протягом 90 календарних  днів з 
дати розкриттятендерних пропозицій. Наша пропозиція  буде обов'язковою для нас і може бути  
акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну. 
3.Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із  
Замовником не  пізніше ніж через  20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір 
про закупівлю, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі 
Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. 
    . 
 

 
 
 
Директор        Д.О.Смулянський  



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
ДО ТЕНДЕРУ ДЮСШ «СОКІЛ» 2020 РІК 

 

 

 

  Згідно  умов  тендеру  ДЮСШ  «Сокіл»  просить  надати  аналогічні  договори  предмету 
закупівлі в період з 2017 по 2019 роки.  

Доводимо  до  Вашого  відому,  що  обладнання  ТОВ  «Спортивний  клуб  «Олімп»  булу  захоплено 
рейдерським шляхом та не законно утримувалось протягом цього періоду.  

Про що свідчить багата кількість судових справ, та на сьогодні ТОВ «Спортивний клуб «Олімп» має 
рішення  Верховного  суду,  яке  дозволяє  користуватися  та  орендувати  стадіон  «Атек»  в  повному 
обсязі згідно Договору оренди №1 від 25 жовтня 2001 року. 

 

09 жовтня 2020 року.               Д.О. Смулянський 
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