
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір 

 

1. Найменування замовника: ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА З ХОКЕЮ "СОКІЛ" 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 43197718 

3. Місцезнаходження замовника: 04119, Україна, м. Київ обл., Київ, вулиця Мельникова, будинок 46 

31. Вид предмета закупівлі: Послуги 
 
4. Конкретна назва предмета закупівлі  5. Коди відповідних 

класифікаторів 
предмета закупівлі 
(за наявності) 

6. Кількість 
товарів або 
обсяг 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг 

7. Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт 
чи надання 
послуг 

8. Строк 
поставки 
товарів, 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг 

Послуги зі встановлення та 
супроводження програмного 
забезпечення з ведення 
бухгалтерського обліку, а саме: 
звітність, облік бюджетних 
асигнувань, бухгалтерський облік з 
правом використання 1 рік на 2 
робочих місця (ДК 021:2015 72260000-
5 Послуги, пов'язані з програмним 
забезпеченням)  

ДК 021:2015: 
72260000-5 — 
Послуги, пов’язані 
з програмним 
забезпеченням  

2 штуки  04119, Україна, 
м. Київ, м. Київ, 
Юрія Іллєнка 
(Меьникова), 46  

до 31 грудня 
2020  

 
81. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип оплати Період, 
(днів) Тип днів Розмір 

оплати, (%) 

Надання 
послуг  

Після пред’явлення Виконавцем акту 
прийому-передачі наданих послуг.  

Пiсляоплата 30  Банківські 100  

 
9. Найменування учасника − переможця процедури закупівлі (для 
юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи): 

ФОП Третько Сергій Віталійович 

10. Інформація про ціну пропозиції: 29 580,00 UAH з ПДВ 
11. Джерело фінансування закупівлі: 

 
Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   34000 UAH  
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TIPOTOKOJI
rrpo BH3HaqerrHq r|epeMoxuq ro rpeAMeTy 3aKyriBri:

flocnynr, noBf q3aui s nporpaMHuM 3a6e3reqeHHqM (AK 02122015

Ne 26-02/01 eia 26 rrororo 2020 p.

Ilprzcyrui:

forona reHAepHoro rouirery
3acrynuuK roJroBra reHAepHoro xoruirery
Cexperap reHAepHoro xollirer
r{reuu reHAepHoro rouirery:

r{a6ipe

[IaSaperx
Koporxz

3osoecrK
Maprconcrra

B.B.
JI.M.
A.B.
B.E.

A.A.

rroPflAoK l{EHHr{fr:
l. IIpo Br43HaqeHH, rrepeMoxrl, nporleAyprr AouoporoBr4x saxyni b IIO

rlpeAMery :axyuinni: "flocJtytu, uoe'sgaHi 3 rrporpaMHuNr sa6esue.rer{Hf,M ' (AK

p rpo021:2015 72260000-5) ra npufturrrr pirueuu, rpo uauip yKnacrr4 AoroB

:axyuiamo.

IIIoao trHTaHHfl 1 uopa4rcy AeHHoro cJryxaJrr{:

Koporxux A.B., 3ogoscrrcoro B.E.

!ononi4a.{i uosiAoMt4rrvr, rqo sriAHo u. 15 q. 1 cr. 1 3axony Yxpain "llpo

ny6niuui saxyuinni" (Aani - 3ar<on), repeMoxeub rpoqeAypu saxyuinni - y.r HAK,

TeHAepHa nporlo3l4llis sxoro siAuoaiAae sciNr xprzrepirla ra yMoBaM, rrlo Ba3H

ren4epnifi 4oryrraeutaqii, i svsHaHa Hafi6inbru eKoHouiqno evrri4noro, ra

3aMoBHr,rK noni4oruuB npo nalaip yKnacrLr 4oroeip.

veui y

KoMy

AETi/\PIAMEHT MONOAI
TA CT']OPTY MICTA Kh€SA



3riano .r. 6 cr. 28 3axony,3o, pe3ynbraraMu po3u.sAy

upouoszqii 3aMoBHrrK Btr3Har{ae nepeMoxuf, Ta rtpufiwae

yKnacrr4 4oronip sriAHo 3 BlrMoranau 3axouy.

BiauosiaHo Ao rr. 13 pos4iny II Iucrpyrcqii npo roprAoK Br.rKopr4 AHII'I

enexrpoHuoi czcreMl{ 3al(y[inenr y pa3i sAifrcHeuH{ 3aKyrrinelr, napricrr

MeHrrroro aa napricrb, rrlo BcraHoBJreHa B a6saqax ApyfoMy i rperrorr,ry v

uepuroi crarri 2 3arony Yxpainu "llpo uy6.rrivni sar<yuinni", 3arBepANeuoi KA3OM

erani[epNanHoro ni4uplreucrna "flposoppo" sia 19.03.2019 p. J\b 10, Ha

BI43HarIeHH.a [epeMoxlrs aaxyninni Ta 3aBeprueHHq sar<yuinni 3aMoBHr4KoM,

tpuitrurrrtf, 3aMoBHI{KoM pirueHHx rrpo Bpr3HaqeHHf, nepeMoxqx saryniui,

ny6nixyerrcr inQopuaqix upo naurip yKnacrlr 4oronip 3 rrepeMoxueM

rrrJrfxoM 3aBaHraxeHH-f, oKpeMofo Qafiny ra EC3 Soprury,ersc-a iuooprraau fl rpo

nepeMoxqq :axyninni (ua:na repeMoxrlf, saxyninni, qiua fforo o

ra ouiHxrr re epuoi

plrrreHH, rrpo uauip

KHX C

LIHKI

y pasi

EC3

uinni

HOr

Ilcilq

.f,xoM

uponosuqii, roKyMeHrr,r uloAo upouosraqii). 3aNaosuzx rporqroM 30 aui

saxiH.reHHs crpoKy rroAaHH, uponosuqifi 3aBepuye saxyuinnro B EC3 l

ui4urzcauHq AoroBopy rpo saxyniurc a6o if ni4uinn. floronip npo :axyui 0, IIIO

flreyporrr,riqyerbcf, B EC3 upor.sroM ABox po6ovzx 4nin s 4u.a fioro yKnaAaH

n ir r u orr,ry 4ocryui Anq reperuAy Kopt4 cryBaqaMr4.

BITPTIII4JILI:

1. BusHa.rr4u4 rrepeMoxrleM [porleAypr{ AorroporoBr4x eaxyninerr |IAHO

(AK[peAMery :axyninni "floclyru, [oB'{3aHi 3 [porpaMHr,rM sa6esneqerrHf,M

021:2015 72260000-5) yqacHl4Ka AorloporoBr.rx saryninem Qisra.try v-

ui4npuevrqa Tperrxa Cepria Biranifioeuva (4ani - repeMoxeqr).

2. flpuirutru piurennr npo narvrip yKnacrn 4oronip rpo saxyni

rrepeMoxrleM.

3. flporxroM oAHoro AH{ 3 AH, upufiuarrq uboro piureuux orpun LlTVI

Llepe3 aBTopl43oeauuir eneKTpoHuufi xraft4arrqrzK na Be6-uoprani Ynonsona elrofo

opfarry B nopf,AKy, BcraHoBJreHoMy YnoBuosaxeHprM opfaHoM Ta 3a

noai4ouleHH.rr npo nauip yKnacrr4 4oroeip npo 3aKynisrro.

HOM,



I.OTOC]YI}AJII,I:

CxnaA xonirery: llpisnnrqe ra iHiqianu Pesyrurara
fonocyBaHrrt

(r,3or>, <Ilporz>,
<Yrpurraancr>):

foroea reHAepHoro xouirery {n6ipen I}.B <3a>

3acryuuuK roJroBr4 TeHAepHoro
xorrairery

lllaQaperrxo II.M. <ia))

C expe'rap reHAepHoro rorrrirery Koporxux A.B. <3a>

9reu reHAepHoro rouirery 3ososcrxui,t B.E. <3a>

9res'reHAepHoro xonrirery Mapxoac uxnit A.A. <3a>

foroea xouirery (sacryunuK AupeKro

3acryuuuK roJroBH rorrairery (rpenep-

Cerperap reHAepH
(ropucxoncynrr)

9reuu xouirery:

3ogoscr,xufi B. E. (rpenep-nuxna4a.r)

Mapxoncxufi A.A. (rpenep-u4KnaAarr




