
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення спрощеної/допорогової закупівлі 

UA-2021-02-19-006933-b 
 

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 з перевезення вихованців ДЮСШ з хокею «Сокіл» 
(ДК 021:2015 (CPV)-60140000-1 Нерегулярні пасажирські 
перевезення). 

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

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 з перевезення 
вихованців ДЮСШ з 
хокею «Сокіл» (ДК 
021:2015 (CPV)-60140000-
1 Нерегулярні пасажирські 
перевезення). 

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

1 послуга  Україна, 
Відповідно до 
документації  

від 12 березня 
2021 
до 12 квітня 2021 

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 

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  

 
Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 

82 500,00 UAH 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   82500 UAH  



 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 412,50 UAH 

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

відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 02 березня 2021 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  

Дата та час проведення електронного аукціону: відсутній  

Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 
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