
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2021-08-20-001288-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 льодового майданчика та прилеглих приміщень 
(ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" 92620000-3 
Послуги, пов'язані зі спортом) 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:92620000-3: Послуги, пов’язані зі спортом 

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 льодового 
майданчика та прилеглих 
приміщень (ДК 021:2015 
"Єдиний закупівельний 
словник" 92620000-3 
Послуги, пов'язані зі 
спортом) 

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

394 Година  Україна, 
Відповідно до 
документації  

від 20 вересня 
2021 
до 31 жовтня 
2021  

 

Умови оплати: 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, 
(%) 

Iнша 
подія  

Надання послуг ВИКОНАВЦЕМ та отримання їх 
ЗАМОВНИКОМ оформлюється Актом здачі-
прийому наданих послуг.  

Пiсляоплата 30  Робочі  100  

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 438 100,00 UAH 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   1438100 UAH  

 



Розмір мінімального кроку пониження ціни: 7 190,50 UAH 

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

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 05 вересня 2021 00:00 

Мова тендерної пропозиції: українська 

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

Дата та час проведення електронного аукціону: 06 вересня 2021 12:22  

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:  відсутні 

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: відсутні 

 



BHKoHABtl14lZ oPI-AH KI4iBCbt(oi MrcbKoi PAAI4 (KI4tBCbKA MrcbKA AITpxABHA AAMIHTcTpAr(rr)

AE|TAPTAMEH',I MOtrOAr TA CrrOPTy

IVIT SlLlO -IO HAIILKA C II OPTI{I} H A
IIIKOIA 3 XOKEK) (COKI-[>

€APIOy 13197718, ny,r. lOpin l,r.neHra (Melr,nuroaa),46, ur. Kuia, Yrcpaiua,
041 19, re.n.+38 (067) 5040077, e-mail: dush.sokil@gmail.com

TIPOTOKOI
KOMITETY 3 KOHKYPCHI4X TOPIIB 3AMOBHI,IKA

J\b 20-08/02 eia 20 cepuHt 202l p.

l. 3aNrosuurc:
l. 1 . HafineHyBaHHf, fvrrtuo-roHaubKa cnoprr4BHa rrrKona 3 xoKero <Coxir>;
1.2. Micqe3HaxoAxeHHr: u. Kuin, nyn. IOpiq IueuKa (Menrnuxoea),46;
1 .3. IaeurraQixaqifinufi xo4 431977 18;
1.4. KonraKrHa oco6a, yrloBHoBaxeHa sAificHrosara 38'r3oK 3 yqacHrKaMr4: Il(ep6arc

Bra4ncrae Cepriftonuu; aApeca: Yrpaiua, 04119, M. Kuin, Byn. IOpir hlcuxa
(Me,r sHzxoBa), 46; e-mail : dush. sokil@gmail. com; reJr. : +3 80675 3 04462.

2. flpe4mer' 3aKynia.rri :

2.1. FlainaeuyBaHH, rlpeAMera saxynieni: <<floc.nyrr.r JrboAoBor-o mafiAauqrrKa 'r'a
tr prrlel-Ju{x n p u nai uleH u ([K 021 22015 <<€A n nufi sa ryninel un u ft cJTo BH H K > 92620000-
3 lloclyru, troBtfl3aui ri cnoprom)>

2.2. Kilsxicrr: 394 roAnHH;
2.3. Micqe HaAaHH, rocnyr: lrd, Kzis (sa a4pecoro Buxouanqr);
2.4. CrpoK HaAaHH, rrocnyr: s 20 BepecHs ro 3[ xoBTHs 2021 p.
3. Kinqeezfi crpox noAaHHf, reHAepHr4x nporro3wuiit 05 aepecut2021 p.
4. Po:uip 6ro4NerHoro rppIBHaqeHH, 3a Kouropr4coM a6o ovixynaua rrapliclr,

:axynin.rri: I 438 100,00 rpu. (o4rau rrainsfioH r{orr4pkrera rpaArl.srb siciNa 'tvcr,,t ct'o
rpuBeHb 00 xonifiox), y r..r. IIAB.

5. YMosz orIJIarI4: 3aMoBHr4K so6oe'sgaHzfi orrJrarvrr4 Br43Har{eHy Arlona :4a.ri-
ttpxfiovy HaI'aH:ax rocnyr napricrr rocnyr rporf,roM 30 (rpaaqrrz) po6ourax 4lriu :
MoMeH'r'y fioro ni4nucauur.

6. IIi:r qac rpoBeAeHHt npoqeAypu:axyuiui yci AoKyMeHrz, ulo Marorb ni4uourcurrr
Ao reHAepuoi nporro3r4rlii ra cKJr4Aarorrc.q 6esuocepeAHbo yrracHr,rKoM, Br4KraAaro.rhc,
yrpaiucrxoro MoBoro.

V pasi HaAaHHfl iHruux AoKyMeHTin cxra4eHr4x MoBoro iHruoro uiN yxpaiucsrca MoBa,
raxi 4oxyMeHru nosuHui cylpoBoAlryBarrrc{ [epeKnaAou yrpaiHcbKo]o MoBoro, nepeKJra/I
(a6o cnpaexuic:rr ni4nlacy [epeKnaAaua) - sacei4ueuui,r uotapia-urso a6o lerari:oraHair y
BcraHoBJIerIoMy 3aKoHoAaBcrBoM Yxpaiuz [oprAKy. Texcru nosr4Hrri 6y'ru
aB'teHTI4ttHLIMll,, BLI3Har{arbHr4M € TeKcr, BI4KnaAeHwrt yxpaiucbKoro MoBoro.

7. !.ara ra qac po3Kparu reHAepHrzx flporosnqifi: 6yae ei4or,ro B MoMeHr ny6lircartii'
OI'OJ'IOUleHHt.



8. I'osrraip viHirvranuloro Kpo
0.5 eiAcorra ouixysauoi naprocri

nraiiAatt.tHrca la trpI{JIefr,Itlx rlp
cJroBu ur<>> 92620000-3 [Ioc;lyrn,
http://bid.e-tender

IloHuxeHur qiuz uiA .{ac eJreKTpoHHoro ayrcrliorry
:yuiani.

nriureus (AI{ 021:2015 <€lurrufi :arcynine;rr,rrr.ii
os'ssaHi ti croplonr)> (niarcpnri ropru) - ua caii ri

9. 3anosru4K rre Br4Marae H H, yr{acHr.rKaMr4 :la6esue.{eHHfl TeHAepuoi npono:ra rt ii.
10. 3a'rnep Arrvt Terr4epny !o ueHrauiro ua :axyniuro floclyr.
I 1. BapirueHo rpoBecrr.r r Aypy npeAMera :axyninni: <<floc.rryrr{ Jrr,oltoBolo

forosa xorrairery (:acryuuzx peKTopa ruxo:ru)

3acrynuuK loJroBn xoui'rery( Hep-B14Kna4av)

Cer<pelap reHAepHoro xol,ri
(cexperap-apyxap)

TII4EIPEB B.B.

IIIA@APEHKO JI.M.

PBAK B.C.



Aolralox ,\i 3

u IOOPNt.,\lIIfl IrPO I{EOI;XIAHI IIIIItII, 
'IKICIII 

I'A I(I-'IbKI( III
XAP A Iff IIP'I C'I- I,I KT,I IIP h,T,rt 3AKYIllllilI

l.9ac rrpoBeAeluls

/{ni mux'rtfl nut qoc
llABrlA" I [,llO - TpelivBallbHOI'O rporulc):
tr udo tt tta nocny? (tziduo .J (r il A' m b nt p e tt _1' 8 tt t t t )

2. Clpox HAAaHHq IIocJIyr: 20 eepecutq - 3l n 2021 p.

3. Ki"rrsrcicHi auN.roru Ao trpeAMery ramyniui:
BC hOl-O: 394,00 zoduu u.

4. VNroen A,'rq rpeHyBarrb ra [poBeAeHHs 3Mar-aH

BUMOTAM:

Jllolose flore AJrq [poBeAeHH, HaBr{aJIbHo-rperIyB

uafi6oro:
- rrJroura Jrro.{oBoro rroJrq, qxa siAnoei4ae uoprraa:r,t

- HassHicm 6oprin, qxi si.qnoeiAarorr HopMaM AJr.s

- JrbolloBe rrore noBaHHo Marr,r uirtcy po:l.rirry l:u
- HarrBlllc'r'b r]op1T 3 .[,Box cToplH JrboAoBofo flon.fl An

- JrboAoBc loKpnrrfl, rre ni21noei.4ae nopuaM AJrrr

- Haqsuicrr ocsiueHu.f, nboAoBoro rorx sri4nc, u
lpr.r <xoxefi s uafi6olo)r (ue lreurue 3001x);

- ayaio crzcreMa, ni,rcv:rrcsav, lyvnoruonqi,
Ka'rKa ra npoBenenHs Mar.ris xoxero : ruaft6oro;

KoN{aHA, rpaaqie, ix exiniponKr4, ycrarrosaui raexaNaz i
- caHirapui npuuiuleuH n - 2 mr.;
- Ha.f,sHicrr rryHKry rraAaHHq uepuroi ueAuquoi Aon
- HaqsHicrs ror,,r6afiHy Anq qucrKu nboAy.

Yqacnurcu HaAalorE, y cx;rali TeHrepHVx nponosuqi
-4oei4xy y .uosi,'rrnifi Qopvi upo ni4noaiAnicm gar

'rexHi.{H}.rN4 xapaKTepHcrrrKaM trpeAMera :axyniari,
4oryneuraqii.

ilorlilrrrri Birur0gitarll IAliltu r crIti,tttilrt

blil4x 3aH.gTb Ta npoBeAeHH, 3Ma|aub 3 xol(cto

fl rpa (xoKefi s mafi6oro) He MeHUIe 26 x 56 nr:
<xorefi r ruaft6oro>>:

<xoxefi s ruafi6olo)l
rpu <xoxefi s ruafr6olo>>;

<xoxefi s mafi6olo):
HHoro 3aKoHoAaBcrBa, HopM ra npaBh,r i ftill .ur

roH - Arq aKycrr4r{Horo 6naroycrporo rr,o/IoBor(

ruafi6oro>;

Mr,r 3 rapqqoro BoAoro Ta xonoiuroro BojloK):

MOfr4l

poltot{oBaHr4x yqacHHKoM [ocnyf Br,rMofaM Ta

Aoaarxy 3 ao TeuaepHoi

- HalBHicrb ra6:ro Alfl npoBeAeHHq r\4arqiB (xoKelo

- Ha-rBr,ric'rb BirroeirHux l,ricur flpu [poBeAenni u is Ar.f, cy.4AiBcbKoi 6puraara;

- po3A.sranrsi A,rr KoMaHA 3-4 rur. a caue: rciv arv Arrfl posviuleuuq o$iuiftrrux rrpe]lcraeur.rti

Bci locu,raHHq Ha xouxperHi MapKy wr azpo6uuxa a6o Ha KoHxperHr4fr npouec. uo xapaKrepu3)''c

lpoAyKr r{14 rocnyfy rreBHoro cy6'exra rocnoAap}oBaH s\ qa ua roproni MapKn, frareHTu, rurru a6o
KorrKperHe micue roxo.4xeHHq qu cnoci6 nzpo6HNqrna rrBalorbc, y ruaueHHi <a6o exsiBuulerr).

HABEACHI4M B



ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2021-08-20-001392-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 льодового майданчика та прилеглих приміщень 
(ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" 92620000-3 
Послуги, пов'язані зі спортом) 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:92620000-3: Послуги, пов’язані зі спортом 

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 льодового 
майданчика та прилеглих 
приміщень (ДК 021:2015 
"Єдиний закупівельний 
словник" 92620000-3 
Послуги, пов'язані зі 
спортом) 

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

216 Година  Україна, 
Відповідно до 
документації  

від 20 вересня 
2021 
до 05 листопада 
2021  

 

Умови оплати: 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, 
(%) 

Iнша 
подія  

Надання послуг ВИКОНАВЦЕМ та отримання їх 
ЗАМОВНИКОМ оформлюється Актом здачі-
прийому наданих послуг.  

Пiсляоплата 30  Робочі  100  

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 788 400,00 UAH 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   788400 UAH  

 



Розмір мінімального кроку пониження ціни: 3 942,00 UAH 

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

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 05 вересня 2021 00:00 

Мова тендерної пропозиції: українська 

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

Дата та час проведення електронного аукціону: 06 вересня 2021 12:28  

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:  відсутні 

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: відсутні 

 



BhKoHABqt4lZ oPI_AH KI4iBCbKoi MICbKoi PAAH (Kr,riBCrbKA MrcbKA AEpxABHA AAMtHrcrpALUr)

AErIlAPTAMEHT N,tOJrOAl TA CnOPTy

wrT stqo-ro rrArllb KA c rr opTt4rlH A

KYIV

IIIKOIA 3 XOKEK) (COKIJI>
€APtlOy 43197718, ayn. lOpin In,reurca (Me.nsuurcoea),46, n. Kuin, YrcpaiHa,

0,ll 19, rea.+38 (067) 5040077, e-mail: dush.sokil@)gmail.com

TIPOTOKOJI
KOMITETY 3 KOHKI/PCHPIX TOPTIB 3AMOBHI4KA

Nb 20-08/03 eia 20 cepnnt 202l p.

l. 3anaosHurc:
I .1. HaiveHyBaHHq: Aurr.Io-roHallbKa cnoprr4BHa rrKoJra 3 xoKero <Cor<in>;
1.2. Micqe3HaxoAxeHH.a: n. Kuin, nyl. tOpiq [rreuxa (Menruaxoea),46;
1 .3. I4enrrzSixauiftuufi xo4 43197718;
1.4. KonraKTHa oco6a, ynoBHoBaxeHa sAificHroearyr 3B'r3oK 3 yqacHr4KaMu: II[cp6arc

Bra4uclan Ceprifionuu; aApeca: YxpaiHa, 04119, M. Kuin, Byn. IOpia lllcurca
(MenrnraxoBa), 46 ; e-mail : dush. sokil@gmail. com; rerr. : +3 8 067 5 3 04462.

2. [Ipeanae'r' 3aKyuisfli:
2.1. LlaitveHyBaHH, npeAMera saxyninni: (IIocJryr-H JrboAoBor-o MafrAarrquKa 'r'a

Irprrer,'IHx npunriuleHu (fK 021:2015 <€Aunnfi rarcyuiae,rsuufr cnoBHtrK>> 9262(100(l-
3 lloc.nyr-r, rroB'rsalri ri cnoprona)>>

2,2. Kilrxicrt: 216 roArrH;
2.3. Micqe HaAaHHs rrocryr: M. Kzis (sa a4pecoro Buxonanqa);
2.4. CryoK HaIaHHq rocnyr: z 20 BepecHfl no 05 Jrrrcrora aa 2021 p.
3. Kiuqenufi crpox roAaHH.tI reHAepHrrx nporro3aqifi: 05 eepecut 202l p.
4. Po:naip 6ro4xeruoro rtpla3Har{eHHr 3a Korxropr,rcoM a6o ouixynaHa rapliclr,

saxyninni: 788 400,00 I'pH. (ciucor eicir\aAecqr eiciNa rucfl..t rrorupr.rcra rpr4BeHr 00
xonifiox), y r..r. IIAB.

5. Vnaoea orJlarv: 3aMoBHI4K go6og'qgauufi o[Jrarr4Tr,r Br43Har{eHy Axrou :4aqi-
npzfiorray HaAaHI4x rlocnyr napricrr nocnyr rporflroM 30 (rpraaqrrra) po6ouux 4uie :
MoMeHry fi oro ni4nucauu.a.

6. IIia qac rpoBeAeHH-,I rpoueAypz:axyuiui yci AoKyMeHru, rro Marorb ni4Horreuur
Ao reHAeprroi lporro3arlii ra cKJraAarorrcq 6esuocepeAHbo yr{acHr4KoM, Br4KJraAaro.rbc,
yrcpaiucrxoro MoBolo.

V pa:i HaAaHHs iHruax AoKyMeHrin cxra4eHr4x MoBoro iHuroro uiN yxpaiucr,xa MoBa,
raxi 4oxyMeHTr,r noeuHHi cynpoBoAtr(yBarrc.s [epeKnaAoru yr<paiHcbKoro MoBoro, repeKJra/l
(a6o cupasxHicrs ui4uracy repeKnaAa.ra) - sacni4ueuzfi uorapiamso a6o rerari:onarrafi y
BC'raHoBJIeHoMy 3aKoHoAaBcrBoM Yxpainu roprAKy. Texcru nosA Hrri 6y'rn
aBTeHTI4r{HWMLI, BI,I3HaqaJrbHr4M € TeKcr, BuKnaAeHzft yr<paincbKoro MoBoro.

7. [am ra rlac po3Kpl4ru reHAepHHx nporoszqifi: 6ya. siAoNao B MoMeHr ry6nir<aqii
O|OIOUICHHq.

SOKIL



8. Po:uip naininaalrHoro
0.5 niacolxa ouixyeaHoi eaprocri

nrai.iAaHqurca ra lrpI{JIel-,'tux rIp
cJroBrrHK>> 92620000-3 I Iocrryrr,
http://bid.e-tender

loHl4xeHus qiura ui4 vac enexTpoHrroro ayxqiorry
r<yninni.

miulerrs (AK 021:2015 <€lrsufi :arcyrriRe.,u,rrurii
oe'gsani si cnoprou)> (aiarpr.rri roprr) - ua caii'ri

9. 3aMoerrr4K He Br4Marae Ha4.a

1 0. 3areep AVrt4 TeH4epuy !o
Hfl yqacHuKaMr4 ga6egueqeHrrs reHAepuoi nponoeuqi i.
naeuraqirc) rra 3aKy[isruo flocnyr.

I L Brzpiureno rpoBecru rr ypy npeAMel'a :axyliani: <<floc.nyrr{ Jrr,o/loBolo

f olosa xorrairery (sacrynnrzx

3acryuunK roJroBa xonrirery(

Cexpe'rap reHAepHoro xorr,ri

(cexperap-apyxap)

Kropa urrorn). I4BIPITB tl.B.

Hep-Br4Knap,i e"/44 IIAOAPlrlIKO Jl.M.

EPBAK B.C.



1

[oaarom J\! 3

IH@OpMAUlfl rIpO HEOEXIAHI TEXHITIHI, .flKICHI TA KIJIbKICHI
XAPAKTEPI4CTPIKI,I TIPEAMETA 3AKYTIIBJII

l. 9ac rtpoBeAeHrrfl HaBqaJrr,Ho - TperlyBaJrbHoro rpoqecy:

fni muwtfi ma qac uadauHn nocrtyz (zzidno pozrc,tady iaHnmb mpenyeauu)

2. Crpox HaAaHHs rroc,'ryr: 20 oepecna - 05 nucmonada 2021 p.

3. Ki,rsxicni urnaoru Ao npeAMery rarynin"ri:
BCI>O|O: 216,00 zodun.

4. YMosu Alrrq rpeHyBaH[, Ta trpoBeAeHHq 3MalaHb uoeuHui nianoniaaur raKIrM rexuiquunt
BIIMOI-AM:

IltoAose [one AJrfl npoBeAeHHq HaBqarbHo-rpeHyBanbHzx 3aHrrb ra rrpoBeAeHH, 3MataHb 3 xoKetc)

rlail6orc:
- nr'roula JrboAoBolo rroJrq, axa niguoni4ae uopuaM AJrs rpu <xoxefi s urafi6oro>) He MeHIrIe 26 x -56 u':
- HaqsHicrr 6oprin, qri eiAnoeiAarotr HopMaM lrrflrpv <xorefi: urafi6oro>;

- JrboAoBe [oJre rroBLrHHo Marr{ uirrcf posuirry AJL rptz <xoxefi s uraft6oro>;

- HaqsHicrs eopir 3 ABox cropiu nboAoBoro ronq Arfl rpla <xoxefi s uafi6oro>;
- Jrbo/loBe roKprlr-rs, sxe siAnoeilae nopnaM Anr rpu <xorefi s urafi6orc);
- HassHicrr ocsirreHH, nboAoBoro rroJrf, gri,4uo r{r4HHoro 3aKoHoAaBcrBa, HopM'ra IlpaBllir /[]i]l -ur

l'pr.r <xorefi :r urafi6oro>> (He ueuure 300 nc);
- ayaio crrcreMa, ni4cr,r.nronaq, fyqHoMonqi, rvrixpo$o, - An, aKycrprqHoro 6raroyc'rporo Jr,o,rloBorr

Kar Ka'ra [poBeAenHs Marqis xoKero s ruafi6oro;
- uaqsnicrr ra6lo Ans rrpoBeAeHHq Mar.riB (xoKero r ruafi6oro>;

- uaqsHicrs eiAnosiAHux naicus nprz npoBeAeHHi :raar.{iB Ans cyAAiecrxoi 6puralu;
- po3ArrraJrrui g.ur KoMaHA 3-4 qr. a caMe: riuuaru .qrq po:NairleHHq o$iuifirrrax rrpe4cranrrnxi

KoMaHA, rpanqin, ix eriniponKr{, ycrarKo{aui JraBKaM[r i 4yuroourvlr4 3 rapf,qoro Bororc Ta xonoAHoro BoAoK):

- caHirapui npzviuleuu t - 2 rtl;r.;
- Ha.ssHicrs flyHrfly Ha41aHHs, nepruQi trreAuquoi IonoMorLI;
- Haqnuicrr r<ou6aftny An.s qr{crKr.r JEboAy.

Bci nocuraHHq Ha xourperui MapKy ur nzpo6Huxa a6o Ha KoHKperHufi upoqec, ulo xapaxrepr.r3\/c

npoAyKT rrr.r [ocnyry rreBHoro cy6'erra rocnolaprcBaHHq, qr4 Ha roprosi MapKr.r, rrarer]Tn. rarur a6cr

KOt{Kpcrr{e rraicrle tIoxoAxeHHs qu cnoci6 eupo6uuqrBa Bxr{Barorbc, y:ua.{euHi <a6o exeiBaJlerrf).

Y.racuuKr.r HaAaro'rb y cr<na4i TeHAepHr{x npono:uqift:
-4oei4xy y ,losimuifi Soprr,ri upo nfluonianicrr 3arlporoHoBaHr{x yqacHr.rKoM nocJryr B}rMola\r 'ra

rexui.rruznl xaparflepncrnKaM upe4neta :axyniui, FraBeAeHprM n .{o4arxy 3 ao 'l'eu;1e pnoi'

loxynreuraqii.



ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2021-08-20-001529-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 спортивного залу та прилеглих приміщень (ДК 
021:2015 "Єдиний закупівельний словник" 92620000-3 Послуги, 
пов'язані зі спортом) 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:92620000-3: Послуги, пов’язані зі спортом 

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 спортивного залу 
та прилеглих приміщень 
(ДК 021:2015 "Єдиний 
закупівельний словник" 
92620000-3 Послуги, 
пов'язані зі спортом) 

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

567 Година  Україна, 
Відповідно до 
документації  

від 20 вересня 
2021 
до 31 грудня 
2021  

 

Умови оплати: 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, 
(%) 

Iнша 
подія  

Надання послуг ВИКОНАВЦЕМ та отримання їх 
ЗАМОВНИКОМ оформлюється Актом здачі-
прийому наданих послуг.  

Пiсляоплата 30  Робочі  100  

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 226 800,00 UAH 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   226800 UAH  

 



Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1 134,00 UAH 

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

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 05 вересня 2021 00:00 

Мова тендерної пропозиції: українська 

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

Дата та час проведення електронного аукціону: 06 вересня 2021 15:05  

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:  відсутні 

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: відсутні 

 



Bl4KOtiABq ntL )PI AH KHiBCbKoi MrcbKoi pnAr (:KI,iiBCr,KA MrcbKA A pxABHA AllMrllct pAtltr)

AEII.APTAMEHT MOJTOAI rA CrroPTv

ilwT flrI o -K) HAI{b KA C tI OPTI,II} IIA
IUKOIA 3 XOIffiK) (COKIJI)

C/tPnOy $197718, ny.rr. lOpin l"r,reuna (Me,rt,lu.rrcona),46, wr. Kuin, Yrcpaiua,
0,ll 19, r'er.+38 (067) 5010077, e-mail: dush.sokil@gmail.com

x",;s,;,*.

IIPOI'OKOJ'I
KOMITETY 3 KOHKYPCHI,{X ]'OPI-IB 3AMOBHUKA

Nb 20-08/04 eia ll0 cepuut 202l p.

l. 3anaoeHltr:
I . 1 . HafinaeHyBaHHr: luttto-reHaubKa o[oprlrBHa rrrKoJra 3 xoKero <Corcir>>;

1.2. Micue3HaxoAxeHHf,: rra. Kuin, nyn. IOpiq IrreHxa (Menrnzrona), 46;
1 .3. IaeutnSixauiftuzfi xoA 43197718;
1.4. KoHraKTHa oco6a, ynoBHoBaxeHa 3AificHK)Barr4 38'r3oK 3 yqacHuKaMr.r: II[ep5ar<

I3.raAr,rcnae Ceprifionrau; aApeca: Vxpaiua, 04119, M. Kuin, Byn. K)pir lrrreuxa
( Me"rr srrz xoea), 46; e-mail : dush. sokil@gmail.c om; ren. : + 3 80675 3 04 462.

2. II peanrer 3a Kyrrisri :

2.1. HafrueuyBaHHfl rpeAMera saxyuinni: <<floc.nyru crop'rnBHor-o 3ary 'ra

IrpIrJreI'JrHx npunaiuleHu (fK 021:2015 <€lnunfi :aryniae"rsuHfi croBrrr.tK> 92620000-
3 lloc,ryru, roB'r3aui si cnoprona)>

2.2. Kinr,rcicrr: 567 roAnrrrr;
2.3. Micite HaAaHHq rocnyr: M. Kais (:a a,qpecoro BuxoHanurr);
2.4. CrpoK HaAaHHfl nocnyr: r 20 nepecHe rro 31 rpyaut 202l p.
3. Kirrqeerai crpox rroAaHHr reHAepHr4x rpono3rzqifi: 05 eepecut 202l p.
4. Posrurip 6ro4xerHoro npr43HaqeHH.rr 3a Kourropr,rcoM a6o ouixyeaua nap'r'iclr-,

:arcyrrin,'ri-226 800100 rpu. (aeicri ABaArIqrb ruicrr rvtcfl.u eiciNacor rpr4BeHb 00 rcorir.ron
nai"rrritou tlorl4pl4cra rpuAl1qrr eiciN{ rr4cflq cro rpr4Bent 00 xonifior), y'r.q. IUtl.

5. Yuoua o[JIarI]: 3aMoBHr4K go6oe'ssauufi orrJrarr4Tr.r Br43HaqeHy Arrov :ita,ri-
npr.rfrouy HaAaHLrx rocnyr napricrr nocnyr rporrroM 30 (rpaaqara) po6ovrax /ltriB 3

MoMerrry r.ioro ni4racauHr.
6. IIie LIac rpoBe.qeHHfl [polreAypu:axyuinni yci AoKyMeHrpr, uro Maurb Bi/tuoruurrrs

/to reHAepuoi npouosuqii Ta cKnaAarorbcs 6e:uocepeAHbo yr{acHr4KoM, srrKJraJlaro'rbc,
yxpaincmoro MoBoro.

Y pasi Ha.qaHH, inurzx AoKyMeHTin cxra4eHr4x MoBoro isruoro nix yxpairrcr,ra N,roBa,

rar<i 4orcyMeH'uz losuHui cy[poBoAxyBarl,rcfl nepeKnaAou yxpaiHcbKoro MoBoro, tLcpcKJ]alt
(a6o cnpaexHicrr ni4uvrcy [epeKnaAaua) - sacBiA.reHuft uorapialsso a6o rerarironairuir y
BCranoBJIeHoMy 3aKoHoAaBcrBoM Yxpaiun loprAKy. Texcra nonurrrri 6y'rn
aBTeHTL{t{lr,krMla, Btr3Haq€ubHI4M e reKcr, BI{KnaIeHIa[ yxpaincbKoto MoBoro.

7. )\ara ra LIac po3Kpl4rrfl reHAepHVx rpouosauifi: 6ya. aiAoNao B MoMerrr rry6rrixarrii'
OI'OJIOIIICHHfl.



8. Poslrip uisivalu{oro
0.5 eiacor'rca ouircyeaHoi eaprocri

rroHlrxeHur qiua niA qac eJreKTpoHHoro ayxuiouy
xyuinni.

9. 3arr,toer{uK }Je BHMalae HaAa

I 0. 3a'reep lvlvt Teuaepny Ao

H, yqacHr4KaMr4 :la6egne.reHHrreHAeprioi rrpono:n r1ii.

neuraqirc) Ha 3aKyuismo [Iocryr.
I l. BrapirueHo rpoBecrr4 rr py [peAMera 3aKynienir ((IlocJryrrr cuop'ruBnot.o

iaJry ra rrpr{JrerJtHx uplrnaiu{errs 021 :2tDl5 <eAr.truii :aryuine,rrruuii cJroBur,r K))

92620000-3 IIoc.nyrr.r, roB'r3a :i cnoprrom)>> (ri4rcpuri roprlr) - rra caii'ri
h ttp:/Lbid.e-tender

I-oroea rcovirery (sacryuurax peKropa ruxoru) t{l4EIPIrR Il.B.

3acrynnuK roJroBa xouirery( Hep-B14Knalaq) IIAOAPIII IKO Jl.M.

Cexperap reHAepHoro KoM
(cexperap-apyxap) rrlF,Pr;AK B.C.



,,10

/loaar-orc Ii 3

IIIOCIPN{AI(Ifl IIPO
XAI'A ItT}l

EOBXIATII TtllXIIItlllI, rIKICI II l'A Kl-IbKI(. l,I
II C't14 KI,I IIPElli\,IM1\ 3AKyIIIt]JI I

l. 9ac rrpoBcAcrlnfl rraBqaflr,Ho - perrl'BA.rr blr0r'0 tl prilrlCc)':

/{ni muruttn ttrt rtoc nudauttn (szidn o po3tdtudy 7ilHnmb mpe uyaut o)

2. C'rpox uaAaHr{s ttoc:t.yr: 20 'un - 3l zP),dua 2021 p.

3. Ki",lslcicni eunrol'n go n
BCbOI-O: 567 zodun.

-1. )'irrotll .'urr rrporlcAetrrrfl Ha blr0- l pellvriaJIbl{t{ x Silr Itr]-r,:

Cnoprzauah zast vrae 6yrrl rprrcr BaHHM An' npOBeAeHHq HaBrriurbHo-TpeHyBanbHux 3allrrr,.
I Lqouta lre MeHril qx 85 KB.M.. Br4cora i - ne MeHlre 2,5 uerpin. Oceirreuicrt cnop'raBHolo 3aJrv ,\ra(
ei,lrrouiAarn BrzMoraM Ctl 1567-7 <Can TapHbre flparBana ycrpoficraa coAepx(aHr4, Mecr :arrnur.i tro
(ru:auecxofi rcylrrype u cnopry>. B I eurr4x upuuiqenuqx rroBaHHi vicraruca 4yruoni, por:tgreurbrri.
Me/lilyuKr ra N,rict1q nlx :6epirauur nuoi @oprrrur ra iuneHrap.a.

Vqar:uurcu HaAalolb y cx,ra4i zx nponosuqifi:
-4oni4xy )'loainrHift Qopui npo ArroBuHlcrb 3anporroHoBaHrrx

lexuiqHuu xapaKTepvcrrzKaM rr

lorcyveuraqii.
sarcyniui, HaBeAeHlrM B

yqacHuKoM [ocnyr B]rMofaM ra
,{o4arxy 3 ao I-eu4cprroi'



ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2021-08-20-001611-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 спортивного залу та прилеглих приміщень (ДК 
021:2015 "Єдиний закупівельний словник" 92620000-3 
Послуги, пов'язані зі спортом) 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:92620000-3: Послуги, пов’язані зі спортом 

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 спортивного залу 
та прилеглих приміщень 
(ДК 021:2015 "Єдиний 
закупівельний словник" 
92620000-3 Послуги, 
пов'язані зі спортом) 

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

105 Година  Україна, 
Відповідно до 
документації  

від 20 вересня 
2021 
до 31 грудня 
2021  

 

Умови оплати: 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, 
(%) 

Iнша 
подія  

Надання послуг ВИКОНАВЦЕМ та отримання їх 
ЗАМОВНИКОМ оформлюється Актом здачі-
прийому наданих послуг.  

Пiсляоплата 30  Робочі  100  

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 42 000,00 UAH 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   42000 UAH  

 



Розмір мінімального кроку пониження ціни: 210,00 UAH 

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

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 05 вересня 2021 00:00 

Мова тендерної пропозиції: українська 

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

Дата та час проведення електронного аукціону: 06 вересня 2021 12:18  

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:  відсутні 

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: відсутні 

 



Bt4KoHABqHIl oPI'Ar{ KhiBCbKoi MICbr(oi pAI.|4(KI4tBCbKA MrcbKA AEpxABHA AAMtr-jrct p^r(lr)

AEftAPTAME|IT rvrOJrOAl 1'A CI1OpTy

III1'I tlqO-K)HA tU, li,{ C fIO P'f I,{ l} HA
IIIKOIA 3 XOIKEIO (COKI-II)

CAPIOy ;13197718, nyn. K)pin h,re rrr:a (Mersrrumoea),46, *r. ltrria, YrpaiHa,
041 19, rerr.+38 (067) 5040077, c-mail: dush.sokil@gmail.com,"*;"e, ;","

IIPO]]OKOI
KOMITET)/ 3 KOI{KYPCHIIX'tOPfIB 3AMOBIII4 KA

J\b 20-08/05 sia .20 cepnH n 2021 p.

l. 3anaonHurc:
1.1. FlafirtreHyBaHHr: lur.avo-roHarlbKa crroprr4BHa rrrKoJra 3 xoKero <Coxi;r>;
1.2. Micue3HaxoAxeHHr: u. Kuin, eyn. IOpis Iueuxa (MenrHrzxona), 46;
1 .3. IaeuraQixaqifiuzfi ro4 431977 18;
1.4. KonraKrHa oco6a, yrloBHoBaxeHa :4ificHronarkr 3B'r3oK 3 yqacHnKaMa: lt{ep6arc

B"na4uclan Ceprifionuu; aApeca: Yxpaiua, 04119, M. Kuia, Byn. IOpir I:urcrrxa
(Mel su axora), 46; e-mail : dush. sokil@gmail, com; rer. : +3 8 0675 3 04462.

2. Ilpeanaer 3ar(yrieli :

2.1. HafiveuyBaHH, rpeAMera :axyuiuni: <floc.nyru crop'rr.rBrroro 3aJry .r.a

ItpHJIel'Jttlx rpI,IMiuteus (AIt 021:2015 <€luuufi rarcynineluuufi croBunK> 92620000-
3 [Iocryru, roB'r3aui ri cnoproru)>

2.2. Kintxicrr: 105 roAHH;
2.3. Micqe HaAaHHfl rrocnyr: M. Krais (:a a4pecorc Bzxonanqr);
2.4. ClpoK HaIaHHrr rocnyr: r 20 oepecHfl rro 31 rpyaur'202l p.
.i . Kirruesrar.i c'rpox noAaHH, reHAepHr.rx nporro3 wliir: 05 nepec un 2021 p.
4. Posnaip 6ro4xerHoro rpH3HaqeHH, 3a Kouropr4coM a6o ovixynaua sapliclr,

:axyninni:42 000,00 rpu. (copor< 4ni rwcx.ri rpueenr 00 xouifiorc), y r.v. IIAB.
5. Vuonr o[JIarI4: 3aMoBHr4K go6os'q:aHzfi orrJrarr4Trz Br43HaqeHy Arlov .l:taqi-

uprafiovy HaAaHHx nocnyr napricrr nocnyr rrporrroM 30 (rpraaq.alra) po6ourax ltlrig-;
MoMeHry fioro ni4nncauua.

6. IIia qac rpoBeAeHH.s rporreAypa saxyuinni yci AoKyMeHrtr, rlo Maro'rb niTluoureurrn
ilo 'reHAeprroi nponoszrlii Ta cKJlaAarorbc, 6esnocepelHbo yqacHr4KoM, Br4KJlaAaro'rbc,
yxpaiucr,rcoro MoBoro.

V pa:i HaAaHH, iuruux AoKyMeHrin cxra4eHr,rx MoBoro isruoro uix yxpairrcr,rca MoBa,
laxi gorcyMeHTI4 roauuui cy[poBoA)KyBarucfl, rlepeKnaAou yxpaiucbKoro MoBOK), rrcpcKJla,rl
(a6o cnpasxuicrr ni4nracy nepeKnaAava) - :acni4.renufi uorapialr,no a6o "nerarisoranuit y
BcraHoBJIeHoMy 3aKoHoAaBcrBoM Yxpaiuz [op.rrAKy. Texcru rronurrrri 6y'nl
aB'feI-IT'Hr-ILIt4Mt4, BI43HaqaJrbHr4M € TeKcr, Br,rKJraAeHwit yxpaiucbKoro MoBoro.

7. /\am ra r{ac po3Kpl4ru reHAepHux nporosuuifi: 6ya. eiAo^,ro B MoMeH'r rry6rircarrii'
ofoJrolIIeHH.f,.

8. Posrraip uiuilranrHoro KpoKy roHr4xeHu., qiuu ni4 vac eneKrpoHHoro ayrcuiorry
0.5 eilcolra ouircysaHoi eaprocri saxynieni.



9.3anroeul,IK He BlrMarae HaAaHH.s yqacHr4KaMn:la6esneqeHrrrr reHAepHoi rrpouo:rr1ii.
I0. 3a'reep p.u'.r4Teu4epHy [or<yrraeuraqircr ua saxyninlro llocnyr.
I 1. Rr.rpirueHo rlpoBecrl4 rpolleAypy ilpellMera :axynieni: (llocJryrr{ cnop'rrrBlror'o

3aJry 'ta rplrrer,ltrx npunaiuleHu (f,K 021:2015 <<€Auuuil :arcyniae.nururii cJroBuHK))
92620000-3 lloclyru, non'tr:aui :i cuoprona)> (ni4rcpuri 'ropru) - ua caii'ri
h ttp ://b i!!_,eltcn d e r

foroea xorrairery (sacrynazK ArpeKropa ruxonu) I{I4EIPEB B.B.

TIIA@APEIJKO JI.M.3 acly r r H u K roJroBr,r r<o na irery(rpenep-earna4au)

Cer<perap reHAepHoro xor,rirery
(cexperap-apyrcap) IIEPEAK B.C.
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l. tl ac uporlcllcuul ]rAlltrAJIr,uo - rr)' Ba-lblro|.o u p0]l lec\ :

;'Itti tttu.ttt'ttfl mil quc uoiluul (sz id u o p 03 td't o dy .t o H n t'nb mp e n 1, a uu o)

2, Cr por lraAanHrr ttoc:lyt: 20 - 31 zpydnn 2021 p.

3. Ki,rr,ricui sunroru Ao [peAMery
BCbOI-O: 105 zodun.

-1. Yuorru ,1.rr rpoBcrlcurur HaI] l,IlO-l'pCIlY ll2l;I btllll\i Jarl'fl tl,:

Cnoprznrrafi san uae 6yru u Hr{M An9 npoBeAeHrr.s HaBr{arbHo-TpeHyBanb}rhx'latlr'l},.
ilrorqa He MeH[r sr< 85 KB.M.. Br4cora c i - He MeH[re 2,5 rrerpin. OceirreHicrb cnoprl{Buoro 3aJrY Ma('

siAnosiAaru BHMoraM CfI 1567-7 <Calr TapHbre npaBrrna ycrpot4cTBa coAepxaHlrq Mecr 3allt{rl.li'l Ilo

$u':uuecxoii ny,rrrype u clopry)). B upa rux npzuirqeHHflx nost,IHHi lricrurzcs .ayruoni. po'rAr t'a:r t,t t i.

MeAlryHKr ra Micu.s Anq 36epiraHHs crlopr nuoi $oprrru ra iuneurapr.

Yqacuurcu HaAarcTt, y cxna4i TeHAe ux uporosuqifi:
-ItoBiAKy y AoBirbuifi $oprui npo B yqacHr,rKoM rrocnyf B}{MofaM ra

Aoaarrcy 3 ao Teugcpuoirexuiqnuu xapaKTepr{crr4KaM

.'1oxyv euratlii'.

nosiAuicrE, 3anporroHoBaHr4x
saxyniui, HaBeAeHr.rM B


