
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2021-02-26-001296-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 льодового майданчика та прилеглих приміщень. 

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

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 
льодового 
майданчика та 
прилеглих 
приміщень. 

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

1035.5 Година  Україна, Відповідно 
до документації  

від 01 квітня 2021 
до 15 червня 2021  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип днів Розмір 
оплати, (%) 

Iнша 
подія  

Оплата послуг на підставі Акту здачі-
прийому наданих послуг.  

Пiсляоплата 30  Календарні  100  

 

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 

3 591 000,00 UAH 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   3591000 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 17 955,00 UAH 

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

відсутня  



Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 15 березня 2021 00:00 

Мова тендерної пропозиції: українська 

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 , після 
завершення 
електронного аукціону  

Дата та час проведення електронного аукціону: 15 березня 2021 13:10  

Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 
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Додаток № 3 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

 
 
1. Час проведення навчально – тренувального процесу: 
Дні тижня та час надання послуг (згідно розкладу занять тренувань) 
 
2. Строк надання послуг:01квітня – 15червня 2021 р. 
 
3. Кількісні вимоги до предмету закупівлі: 
ВСЬОГО: 1035,5 годин. 
 
4. Умови для тренувань та проведення змагань повинні відповідати таким технічним 

вимогам: 
Льодове поле для проведення навчально-тренувальних занять та проведення змагань з хокею з 

шайбою:  
- площа льодового поля, яка відповідає нормам для гри «хокей з шайбою»не менше 26 х 56 м²; 
- наявність бортів, які відповідають нормам для гри «хокей з шайбою»;  
- льодове поле повинно мати чітку розмітку для гри «хокей з шайбою»; 
- наявність воріт з двох сторін льодового поля для гри «хокей з шайбою»; 
- льодове покриття, яке відповідає нормам для гри «хокей з шайбою»; 
- наявність освітлення льодового поля згідно чинного законодавства, норм та правил ДБН для 

гри «хокей з шайбою» (не менше 300 лк); 
- аудіо система, підсилювач, гучномовці, мікрофон - для акустичного благоустрою льодового 

катка та проведення матчів хокею з шайбою; 
- наявність табло для проведення матчів «хокею з шайбою»; 
- наявність відповідних місць при проведенні матчів для суддівської бригади; 
- роздягальні для команд 3-4 шт. а саме: кімнати для розміщення офіційних представників 

команд, гравців, їх екіпіровки, устатковані лавками і душовими з гарячою водою та холодною водою; 
- санітарні приміщення – 2 шт.; 
- наявність пункту надання першої медичної допомоги; 
- наявність комбайну для чистки льоду. 
 
Всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує 

продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або 
конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «або еквівалент». 

 
Учасники надають у складі тендерних пропозицій: 
-довідку у довільній формі про відповідність запропонованих учасником послуг вимогам та 

технічним характеристикам предмета закупівлі, наведеним в Додатку 3 до Тендерної 
документації. 

 
 
 

 
 
 



B14KOHAB[{I4I1 OP|AH Kt4iBCbKOi MrCbKOi PAAr4 (KATBCbKA MTCbKA AEPXABHA AAMTHTCTPAUTT)

AEnAPTAMEHT MOJTOAI TA CIIOPTy

^vrT 
flrr o - ro HAUbKA c fr o PTT4BHA

IIIKOJIA 3 XOKEIO (COKIJI)
€APtlOy 43197718, eyr. MeruHr.rrcooa,46, rvr. Kuia, Yrcpaiua, 04119,

ren.+38 (067) 5040077, e-ma il: d ush.so ki l@gm a il.co m

TTPOTOKOJI
KOMITETY 3 KOHKYPCHI,IX TOP|IB 3AMOBHIIKA

Ns 12-02102 siil,12 rrororo 2021 p,

l.3aMosHurc:
1.1. HafivreHyBaHHs: flrarr.ro-roHaubKa croprr4BHa rxKoJra 3 xoKero <Coxil>;
1.2. Micqe3HaxoAxeHHs: u. Kuie, nyn. IOpi.fl IrreHra (Menruurcona), 46;
1.3. Iaeuru$ixaqifiHr.rfi KoA 431977 18;
1.4. KouraKTHa oco6a, ynoBHoBaxeHa sAificHrosarkr sB'fl3oK 3 yqacHuKaMr4: I{ep6ar<

Bra4ucran Ceprifronuu; aApeca: Yxpaiua, 04119, M. Krain, Byn. IOpia Illeuxa
(Menrunxona), 46; e-mail : dush. sokil@ gmail.com; ren. : +3 80675 304462.

2. [IpeqMer 3aKyrrieri:
2.1. Hai,n'rreHyBaHHt rpeAMera saxyuirni: <<floc.nyrr.r JrboAoBoro MafiAaHrruKa 'ra

rIpI{JIerJrIrx npunaiuleus ([K 02122015 <<€Anrrrrfi :amyuine.rssufi cJroBHrrK> 92620000-
3 llocryru roB'fl3arri si cnoprorr)>

2.2. Killsxicrr: 1035,5 roqunI
2.3. Micqe HaAaHH, rocnyr: tr. Krain (sa a4pecorc Braxonanqr);
2.4. CrpoK HaAaHH, nocnyr: s 01 rceirrrq uo 15 qepBHq 2021p.
3. Kiuqenrafi c'rpor< rIoAaHHf, reHAepHr{x rpono3zqifi: 15 6epesun 202l p.
4. Posuip 6ro4xeruoro npI43HaqeHH, 3a KorrrroprrcoM a6o o.rixynaua napricrt

saxyuinni: 3 591 000,00 rpH. (tpu vrinrfiouu r'qrcor 4en'rHocro oAHa rucfl.ua rpnnenr 00
rcouiffox), y r..r. [IAB. l

5. YNlosu orlJlarrr: 3aMoBHr4K go6oe'ssaHufi otrrarvrLr Br,r3HarreHy Arrou sAa.ri-
nprafiorray HaAaHrrx rocnyr napricrr rocnyr rrporrroM 30 (rpuaqxru) po6ouzx Auie s
MoMeHry froro ui4nzcauur.

6. IIia qac rpoBeAeHH.a nporreAypu saxyuiani yci AoKyMeHrz, rqo Malorb siAuoueHus
Ao reHAepHoi npono3ltrrii ra cKnaAarorrc.f, 6esnocepeAHbo yrracHuKoM, BkrKnaAarorbc,
yxpaiucrxoro MoBoro.

Y pa:i HaAaHH, iuruux AoKyMeHrin crra4eHr4x MoBoro isruoro uiN yxpaiucrra MoBa,
raxi 4oxyMeHTu noezuui cynpoBoAxyBarracs nepeKnaAorra yxpaiucbKoro MoBoro, repeKnaA
(a6o cupaexHicrr ui4nzcy repeKnaAa.ra) - eacni4uenrzft norapialruo a6o lerarisonauzfi y
BCTaHoBJIeHoMy 3aKoHo.{aBcrBoM Yxpainu noprAKy. Texcra uoszHHi 6yru
aBTeHT[trHVMvt, BI{3Har{€ubHI,IM e reKcr, BVKnaAeHrafi yxpaincbKoro MoBoIo.

7 . fiam ra qac po3Kpl4Trf, reHAepHr4x rrporozurlifi,:6y,q. ni4ovro B MoMeHr ny6niraqii
ofonorxeHHq.

KYIV:rsotflL



8. Posuip rraiuiuanrHoro KpoKy rroHrrxeHuq rliHr.r niA .{ac eneKTpoHHoro ayxqiouy -
0.5 uiacorrca ouixyaauoi naprocri saryuinni.

9. 3aNaosHI4K He BLIMarae HaAaHHrr yqacH[Karuu sa6esuer{eHH, TeHAepHoi upono:zqii.
10. 3arnepp.vrLr TeH4epuy [oxyrraeurauiro ua saryninmo flocnyr.
1 1. BupiureHo rlpoBecrl4 npolleAypy rpeAMera sanynieni: <<floc.nyrrr JrboAoBoro

n'rafrgatt.rlrxa ra npuJrerJrr.rx upunairqeus (AK 021:2015 <€Aunufi sarcyrinelurrufr
crIoBHLrK>> 92620000-3 llocJtyrlr roB'q3aHi ri cnoprona)> (niqrcpr.rri ropru) - Ha cafir'i
http://bid.e-tender

fo,roea xoui'rery (sacrynnrzK ArrpeKropa urxola) r{r.r6ipen I}.B.

3 acryuu zK ronoBr,r xouirery(rpeu ep - u4KnaAaq

Cer<perap reHAepHoro xorrairery
(cexperap-Apyxap)

r{reua xouirery:

3osoncsxuir B. E. (rpeHep-eraxna4a.r)

Mapr<oecrxzfi [.A. (rpeuep-araxla4a.r)

llla$apenxo JI.M.

Il{ep6ax B.C.



ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2021-02-26-001524-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, пов'язані зі спортом - послуги льодового 
майданчика та прилеглих приміщень. 

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

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, пов'язані зі 
спортом - послуги 
льодового 
майданчика та 
прилеглих 
приміщень. 

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

463.75 Година  Україна, Відповідно 
до документації  

від 01 квітня 2021
до 15 червня 2021  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, (%) 

Iнша 
подія  

Оплата на підставі підписаного Акту здачі-
прийому наданих послуг  

Пiсляоплата 30  Робочі  100  

 

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 

1 700 000,00 UAH 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   1700000 UAH  

 
Розмір мінімального кроку пониження ціни: 8 500,00 UAH 

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

відсутня  



Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 15 березня 2021 00:00 

Мова тендерної пропозиції: українська 

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 , після 
завершення 
електронного 
аукціону  

Дата та час проведення електронного аукціону: 15 березня 2021 14:27  

Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 
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Додаток № 3 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

 
 
1. Час проведення навчально – тренувального процесу: 
Дні тижня та час надання послуг (згідно розкладу занять тренувань) 
 
2. Строк надання послуг:01квітня – 15червня 2021 р. 
 
3. Кількісні вимоги до предмету закупівлі: 
ВСЬОГО: 463,75 годин. 
 
4. Умови для тренувань та проведення змагань повинні відповідати таким технічним 

вимогам: 
Льодове поле для проведення навчально-тренувальних занять та проведення змагань з хокею з 

шайбою:  
- площа льодового поля, яка відповідає нормам для гри «хокей з шайбою»не менше 26 х 56 м²; 
- наявність бортів, які відповідають нормам для гри «хокей з шайбою»;  
- льодове поле повинно мати чітку розмітку для гри «хокей з шайбою»; 
- наявність воріт з двох сторін льодового поля для гри «хокей з шайбою»; 
- льодове покриття, яке відповідає нормам для гри «хокей з шайбою»; 
- наявність освітлення льодового поля згідно чинного законодавства, норм та правил ДБН для 

гри «хокей з шайбою» (не менше 300 лк); 
- аудіо система, підсилювач, гучномовці, мікрофон - для акустичного благоустрою льодового 

катка та проведення матчів хокею з шайбою; 
- наявність табло для проведення матчів «хокею з шайбою»; 
- наявність відповідних місць при проведенні матчів для суддівської бригади; 
- роздягальні для команд 3-4 шт. а саме: кімнати для розміщення офіційних представників 

команд, гравців, їх екіпіровки, устатковані лавками і душовими з гарячою водою та холодною водою; 
- санітарні приміщення – 2 шт.; 
- наявність пункту надання першої медичної допомоги; 
- наявність комбайну для чистки льоду. 
 
Всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує 

продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або 
конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «або еквівалент». 

 
Учасники надають у складі тендерних пропозицій: 
-довідку у довільній формі про відповідність запропонованих учасником послуг вимогам та 

технічним характеристикам предмета закупівлі, наведеним в Додатку 3 до Тендерної 
документації. 

 
 
 

 
 
 



BI,IKoHABt{l4lZ oPfAH KI4iBCbKoi MrcbKoi PAAI4 (KHTBCbKA MrcbKA AEPXABHA AAMTHTcTpArlrr)

AE|TAPTAMEHT MOnOAt TA CfrOPTy

[vtT flrr o - ro HAUbKA c fr o PTI4B HA
IIIKOJIA 3 XOKEIO (COKIJI>

€APffoy 43197718, nyr. Mersul.rrcoaa,46, u. Knle, Yrcpaiua, 04119,
ren.*38 (067) 5040077, e-mail: dush.sokil@gmail.com

sol(L KYI1/

fIPOTOKOI
KOMTTETY 3 KOIIKYPCHUX TOP|IB 3AMOBHI4KA

Nb 10-02/02 sia 10 mororo 2021p.

1.3aruosuHrc:
I .1. HafiueHyBaHHf,: flIzrrvo-rcHarlbKa crroprr,rBHa rrrKona 3 xoKero <Coxin>;
1.2. Micqe3HaxoAxeHH.rr: r,r. Kuin, nyn. IOpiq IrreHxa (Menrur,rrona),46;
1 .3. I4euru$ixaqifinrafi xoA 43197718;
1.4. KonraKTHa oco6a, y[oBHoBaxeHa sAificurcearvt 3B'fl3oK 3 yr{acHlrKaMr4: IJ-\ep6arc

Bragacran CeprifroaHv; aApeca: Vxpaiua, 04119, M. Kuin, Byn. IOpir Illesra
(MenruuxoBa), 46; e-mail : dush.sokil@gmail.com; ren. : +3 80675 304462.

2. [IpeqMer 3aKyrrisri :

2.1. HafittteHyBaHH, npeAMera saryuinni: <<flocryrr.r JrboAoBoro ruafrAauqrrKa ra
rpLIJIerJrI{x npunairqeur ([K 02122015 <<€AHrrr.rfi rarcyninelruufi cJroBrrHK>> 92620000-
3 lloclyru roB'q3aui ri cuopronr)>>

2.2. Kitrsxicrs 463,75 rotun;
2.3. Micqe HaAaHH{ rocnyr: M. Krais (:a a4pecoro Buxonanqx);
2.4" CrpoK HaAaHHq nocnyr: s 01 rcsirun uo 15 qepBtrr 2021 p.
3. Kiuqenrafi crpox noAaHHq reHAepHlrx npono3uuiil15 6epesu t 202I p,
4. Posrvrip 6ro4xeruoro ilpl43HaqeHHf, 3a KorrrropucoM a6o ovixyeana eapricrr,

:axyuinni: 1 700 000,00 rpu. (o4r.ru uinrfioH civco:r rvcrv- rpr4BeHb 00 rouifiox), y r.u.
|IAB. *

5. YMoepr o[Jlarrr: 3aMoBHHK go6oe'qgaur4fi o[Jrarr,rrr4 Brd3HarreHy Axrou sAa.{i-
npafrorr,ty Hal.a:a:ax rocnyr napricm rocnyr nporsroM 30 (rpzaqxru) po6ovux Auis :
MoMeHry fioro ni4uucauua.

6. IIia qac npoBeAeHH, npolleAypu saxyuinni yci AoKyMeHru, rr1o Ma}orb ni4Houreuua
Ao reHAepHoi nporlo3I4llii ra cKnaAarorrcs 6esnocepeAHbo yqacHZKoM, Br4KJraAarorbc,
yr<paiu crr<oro MoBoro.

Y pasi IraAaHH{ iuruux AoKyMeHrin crrageHr{x MoBoro iuruoro niN yxpaiHcbKa MoBa,
raxi 4oxyMeHTrr rosauui cynpoBoA)KyBurvefl rrepeKnaAou yxpaiucbKoro MoBoro, [epeKnaA
(a6o cnpaexuicrr ni4nucy uepeKnaraua) - sacni4venufi uorapialruo a6o lerali:onaur,rfi y
BcraIloBJIeHoMy 3aKoHoAaBcrBoM Yxpaiuz nopflAKy. Tercrw nosuHHi 6yrw
aBTeHTI,IqHkrMr4, BI43Har{€urbHr4M e reKcr, B}rKJraAeHrzfi yxpaincbKoro MoBoro.

7. [ara ra qac po3Kprrru reHAepHI4x nponosuuifi: 6yae ei4ouo B MoMeHr ny6nixauii
O|OJIOIUEHH'.



8. Posuip rrainivlanrHoro KpoKy rroHr4xeHHq rliHra ni4 uac eneKrpoHHoro ayxqiouy -
0.5 siacorrca ouircyeanoi naprocri :axyuinni.

9. 3aN,rosunK He BL'IMara€ HaAaHH.rr yqacHraKaMu ga6esneqeHH-s reHAepHoi upouoszqii.
10. 3areep lwrLr Teu4epuy floryrraeurauiro ua saxyninruo lloclyr.
11. BrapirueHo rlpoBecrn npoqelypy rpeAMera raryninni: <<floc.nyrr.r JrboAoBoro

mafigattuurca ra rpnJrerJrux upunairqeuu (AK 021:2015 <€qunnfi sarcyninelr,uufi
CTIOBHLIK>> 92620000-3 llocrryrll roB'q3aHi ri cnoproM)>> (nigrcpuri ropru) - ua cafir'i
http://bid.e-tender

I-o,roea xoui'rery (sacrynuuK ArrpeKTopa urxonu) rlr.r6ipen B.B.

3 acryn nzK roJro BIz xouirery(rpeu ep - anKnaAar{

Cexpe:rap reHAepHoro xouirery
(cexperap-Apyxap)

tfueur xouirery:

3osoecxuir B . E. (rpenep-nurnaga.r)

Mapxoecrxlrfi [.A. (rpenep-er,rxla4au)

llla$apeHxo JLM.

lllep6ax B.C.



ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2021-02-26-001019-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 у сфері спорту (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 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 у сфері 
спорту (послуги 
спортивного залу та 
прилеглих 
приміщень). 

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

548 Година  Україна, Відповідно 
до документації  

від 01 квітня 2021
до 15 червня 2021  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип днів Розмір 
оплати, (%) 

Iнша 
подія  

Оплата послуг на підставі Акту здачі-
прийому наданих послуг.  

Пiсляоплата 30  Календарні  100  

 

Розмір бюджетного призначення за 
кошторисом або очікувана вартість 
предмета закупівлі: 

221 000,00 UAH 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   221000 UAH  

 
Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1 105,00 UAH 

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

відсутня  



Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 15 березня 2021 00:00 

Мова тендерної пропозиції: українська 

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 , після 
завершення 
електронного 
аукціону  

Дата та час проведення електронного аукціону: 15 березня 2021 13:35  

Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 
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Додаток № 3 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

 
 
1. Час проведення навчально – тренувального процесу: 
Дні тижня та час надання послуг (згідно розкладу занять тренувань) 
 
2. Строк надання послуг:01 квітня – 15 червня 2021 р. 
 
3. Кількісні вимоги до предмету закупівлі: 
ВСЬОГО: 548 годин. 
 
4. Умови для проведення навчально-тренувальних занять: 
Спортивний зал має бути пристосованим для проведення навчально-тренувальних 

занять.Площа не менш як 85 кв.м., висота стелі – не менше 2,5 метрів. Освітленість спортивного 
залу має відповідати вимогам СП 1567-7 «Санитарные правила устройства содержания мест 
занятий по физической культуре и спорту». В прилеглих приміщеннях повинні міститися душові, 
роздягальні, медпункт та місця для зберігання спортивної форми та інвентаря. 

 
Учасники надають у складі тендерних пропозицій: 
-довідку у довільній формі про відповідність запропонованих учасником послуг вимогам та 

технічним характеристикам предмета закупівлі, наведеним в Додатку 3 до Тендерної 
документації. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BI,IKoHABt{t4lZ oprAH KI4iBCbKoi MrcbKoi pAI.v (Kr4iBCbKA MrcbKA AEPXABHA AAMrHrcrpAulr)

AE|TAPTAMEHT MOJIOAI TA CnOPTy

[vrT flrr o -[o HArIb KA c fr o PTr4B HA
ruKOIA 3 XOKEIO (COKIJI>

€APIIOy 43197718, ayr. Merruuxoaa,46, m. Kuln, Yrpaiua, 04119,
reur.+38 (067) 5040077, e-ma il: d ush.soki l@gmail.com

TIPOTOKON
KOMITETY 3 KOHKYPCHI,TX TOP|IB 3AMOBHT4KA

J{s 12-02/03 eia 12 .nrororo 2021 p.

l.3aruonrrrrK:
1.1. HaftueHyBaHH-f,: {urauo-roHarlbKa crroprr4BHa uKoJra 3 xoKero "Coxilr";
1"2. Micqe3HaxoAxeHHf,: u. Kuin, nyn. IOpis hreuxa (Mensnraxona), 46;
1 .3. IaenrraQir<aqiftHufi KoA 431977 18;
1.4. KoHraKTHa oco6a, y[oBHoBaxeHa sAificnroeatv 3r^'fl3oK 3 yqacHlrKaMrz: Ilep6ar

Bra4ucraa Ceprifionuu; aApeca: VxpaiHa, 04119, M. Kzin, Byn. IOpia Illenra
(Menrurar<ona), 46; e-mail : dush. sokil@ gmail.com; ren. : +3 80675 304462.

2. IlpegMer 3aKyrrisri :

2.1. HafinaenyBaHHfl rpeAMera :axyuinni: <floc.nyru croprnBHoro 3aJry ra
rpnJrerJrrrx npurrlirqeHs ([K 021:2015 <<€4urrufi :ar<yniee.nsunfi cJroBHr.rK>> 92620000-
3 llocryrn rostqgarri :i cnoprona)>>;

2.2. Kitrst<ictr : 548 roArrH ;
2.3. Micue HaAaHHf, rrocnyr: Na. Kr4is (:a a4pecorc BuxoHanqx);
2.4. CryoK HaAaHHr rrocnyr: r 01 xsiruq no 15 .repBHq 2021p.
3. KiHqeszfi crpor rIoAaHH, reHAepHr4x rrpono3u:qritl.15 6epesu t 2021 p.
4. Posuip 6ro4xeruoro npr43HaqeHH, 3a Korxropr,rcoM a6o o.rixynaua eapricrr

saxyninni:221 000,00 rpu. (4nicri 4ea4qf,rb oAHa rvar.ta rpr4BeHb 00 ronifiox), y r.u.
IIAB. t

5. YNroetI orIJIarI{: 3aMoBHr,rK so6os'qsaHrafi orIJIarI4Tr4 Br43HarIeHy Arrou sAa.ri-
npwilorray HaAaHI{x rocnyr napricrr nocnyr rporrroM 30 (rpnaqrru) po6ourax 4uia s

MoMeHry fioro ni4uzcauur.
6. IIia qac rpoBeAeHH, rlporleAypra saxyuinni yci AoKyMeHrH, rrlo Marcrb ni4uoureuur

Ao reHAepuoi npono3rrUii ra cKJlaAarorrcq 6esnocepeAHbo yqacHr4KoM, Br4KJraAarorbc,
yxpaiucrroro MoBoro.

Y pasi HaraHHs iuurux AoKyMeHTin cxla4eHr4x MoBoro isruoro nix yr<paincrxa MoBa,
raxi 4oxyMeHrI,I uosnHui cylpoBoAxyBarr4cfl rrepeKnaAou yxpaincbKoro MoBoro, [epeKnaA
(a6o cnpaexuicrr ni4nucy repeKnaAaua) - sacsiAqeuufi norapianruo a6o lerarisonaunfi y
BcraHoBJIeHoMy 3aKoHoAaBcrBoM Yxpainu nopflAKy. Texcra nosuuHi 6ytu
aBTe HTI4q lokrMla ) BLr3 Har{€utbH t4 M e reKCT, BI4KnaAeHZfr yXpaiUCbKOrO MOBOTO.

7. fiara ra qac po3KpLITTfl TeHAepHrrx rponoguuifi: 6yae niAorrao B MoMeHr ny6nir<auii
O|OJIOIIIEHH.f,.



8. Po:rurip naiuivranrHoro KpoKy rroHlrxeHnq qiHz ui4 uac eneKrpoHHoro ayxqiouy -
0.5 siacorrca ovixysaHoi naprocri :axyninni.

9. 3aNloeHLIK He BplMarae HaAaHH.rr yqacHr4KaNl[ sa6eguer{eHH, TeHAepHoi upouoanqii.
10. 3areep1rrvr Teu4epny {oxyuenraqiro ua saxyuiurc llocnyr.
1 1. Bzpirueno rpoBecrl4 rpoqeAypy griAHo npeAMery saxyuinni: <<floc.nyru

cnoprr.IBnoro 3aJIy ra trpuJrerJrrrx upurrriqeuu (AK 02122015 <<€Anrrrafi
:arcyninerrunfi cJroBHIrK>> 92620000-3 IlocJryru rroB'fl3aHi si cuoprou)> (einrcpu'ri
roprr) - ua cafiri http://bid.e-tender

foroea rcouirery (sacrynuzK Ar,rpeKropa urxonz). r{ur6ipee B.B.

3acryuuzK roJroBr4 xonirery(rpeuep-nuxna4au) llla0apeHxo JLM.

Cer<perap reHAepHoro rouirery
(cer<perap-apyxap)

rhesa xouirery:

U{ep6ax B.C.

3osoBcrKwir, B. E. (rpeuep-auxna4au).

Mapxoec txprir !.A. (rpenep-Br.rKnaAa.r)



ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2021-02-26-001613-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 у сфері спорту (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 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 у сфері 
спорту (послуги 
спортивного залу та 
прилеглих 
приміщень) 

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

344 Година  Україна, Відповідно 
до документації  

від 01 квітня 2021
до 15 червня 2021  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, (%) 

Iнша 
подія  

Оплата на підставі підписаного Акту здачі-
прийому наданих послуг  

Пiсляоплата 30  Робочі  100  

 

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 

139 000,00 UAH 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   139000 UAH  

 
Розмір мінімального кроку пониження ціни: 695,00 UAH 

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

відсутня  



Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 15 березня 2021 00:00 

Мова тендерної пропозиції: українська 

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 , після 
завершення 
електронного аукціону  

Дата та час проведення електронного аукціону: 15 березня 2021 12:03  

Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 
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Додаток № 3 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

 
 
1. Час проведення навчально – тренувального процесу: 
Дні тижня та час надання послуг (згідно розкладу занять тренувань) 
 
2. Строк надання послуг:01 квітня – 15 червня 2021 р. 
 
3. Кількісні вимоги до предмету закупівлі: 
ВСЬОГО: 344 годин. 
 
4. Умови для проведення навчально-тренувальних занять: 
Спортивний зал має бути пристосованим для проведення навчально-тренувальних 

занять.Площа не менш як 85 кв.м., висота стелі – не менше 2,5 метрів. Освітленість спортивного 
залу має відповідати вимогам СП 1567-7 «Санитарные правила устройства содержания мест 
занятий по физической культуре и спорту». В прилеглих приміщеннях повинні міститися душові, 
роздягальні, медпункт та місця для зберігання спортивної форми та інвентаря. 

 
Учасники надають у складі тендерних пропозицій: 
-довідку у довільній формі про відповідність запропонованих учасником послуг вимогам та 

технічним характеристикам предмета закупівлі, наведеним в Додатку 3 до Тендерної 
документації. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bl4KoHABtILl14 oPI-AH KI,liBCbKoi MICbKoi PAAI4 (Kr4rBCbKA MrcbKA AEpxABHA AAMtHtcrpALItr)

AEIAPTAMEHT MOJTOAI TA CnOPTy

!.IilT fltI O -tO HAIIb KA C fI O PTI,IB HA
IIIKOIA 3 XOKEIO (COKII)

€APnOy 43197718, ny.n. Me.nuuuroea, 46, n. Kria, Yrcpafna, 04119,
rer.+38 (067) 5040077, e-mail: dush.sokil@gmail.comsot(lL KYIV

F

TIPOTOKOJI
KOMITETY 3 KOHKYPCHI4X TOPIIB 3AMOBHI4KA

Nb 10-02/03 aia 10 "rrrororo 2021 p.

l. 3anrosHrrK:
1.1. HafiueHyBaHH.s: flurxuo-roHarlbKa cnoprprBHa rrrKona 3 xoKero "Coxin";
1.2. Micqe3HaxoAxeuHq: u. Kuin, nyn. Iopi.s Irreuxa (Menruuxona), 46;
1.3. I4enruSixaqifiHrzff xol 431977 18;
1.4. KouraKTHa oco6a, yrroBHoBaxeHa :4ificuronarv 3B'fl3oK 3 yr{acHr,rKaMh: Il{ep6ar

Bra4ucran Ceprifronzu; aApeca: Yxpaiua, 04119, M. Kuin, Byn. IOpir hleura
(Menrunxoea), 46; e-mail: dush.sokil mail.com; ren. : +380675 304462.

2. flpegNter 3ar(ytri ari :

2.1. HafivreuyBaHHt npeAMera saryuieni: <flocryru croprr{BHoro 3aJry'ra
rpHJIeI-JrHx npunriuleus ([K 02122015 <<€Auuufi sarcyninelsuufr cJroBrrrrK>> 92620000-
3 floc.rryrr roB'q3aui si cnoproru)>>;

2.2. Kim,xicru 344 roArrH;
2.3. Micqe HaAaHHr rrocnyr: M. Kpris (aa a4pecoro Buxonanqr);
2.4. CrpoK HaAaHHf, rocnyr: s 01 rcsiruq ro 15 uepnu t 2021 p.
3. Kiuqesufr crpor noAaHH.f, reHAepHkrx rporo3r,rqifi: 15 6eperrlrr- 2021 p.
4. Posuip 6rc4xeruoro rpa3Har{eHHr 3a KorxroplrcoM a6o o.rixynaua naplicrr

:axyninni: 139 000,00 rpu. (cro rpHAIIqrb 4ee'flrb rvcflrt lpHBeHb 00 xoniftox), y r.u.
nAB. I

5. YNaosu orrJlarl4: 3aMoBHI4K go6os'qgauzfi o[JrarLrrH BH3HaqeHy Arrou s4aui-
nprafiovy HaAaHlIx rocnyr napricrr rocnyr rpor.sroM 30 (rprzaqxru) po6ouux Anin :
MoMerrry fr oro ui4nzcauur.

6. llia qac rpoBeAeHHf, rpolleAypu saxyninni yci AoKyMeHrz, tqo Marorb BiAnoruenn.s
Ao reHAepuoi nporro3r{rlii ra cKnaAaroucq 6esnocepeAHbo yr{acHuKoM, B}rxJraAarorbc,
yxpaiucrxoro MoBorc.

Y pa:i Hal:aH:efl iuruux AoKyMeHrin cxla4eHr,rx MoBoro iuurorc nix yxpaiucrxa MoBa,
raxi aoxyMeHrl4 nonuuui cyrpoBoAxyBarvcfl rrepeKnaAou yr<painclKoro MoBoro, [epeKnaA
(a6o cnpasxHicrr uiAuacy repeKnaAava) - sacni4uenufi norapialruo a6o lerari:onauzft y
BcraI{oBJICHoMy 3aKoHoAaBcrBoM YxpaiHrz [oprAKy. Tercru noszHui 6yru
aBTeHTr'IqHrtMvr, Bu3Har{€uIbH}IM € TeKcr, BI4KnaAeHafi yxpaiucbKorc MoBoro.

7. fiaru ra LIac po3Kpr4Tu reHAepHr4x rrporrosuqifi: 6ya. eiAoruro B MoMeHr uy6,rixaqii'
ofoJlouIeHHr.



/

8. Po:r'rip uinirraamHoro KpoKy rroHr4xeHuq rliHz ni4 uac eneKTpoHHoro ayrqiouy -
0.5 eiacorrca o.rixysaHoi naprocri saryninni.

9. 3aN,roeHlIK He BHMarae HaAaHHfl yqacHr4KaNau sa6egneqeHHf, TeHAepHoi nponosuqii.
10. 3arnep1Lrru Teu4epny [oxyuenraqiro ua :axyniuro llocnyr.
I 1. Bapiureno rpoBecrl4 npolreAypy sri4uo npeAMery saxyuinni: <<floc.nyru

ctroprlrBtloro 3aJry ra rpnJrerJrrrx npuuiqeuu (AK 02122015 <<€Anlrnfr
rarcynieelsnufi cJroBHuK>> 92620000-3 IIocJryrH uoB'fl3aHi :i cnoprona)> (niarcpu'ri
roprur) - ua cafiri http://bid.e-tender

fo,roea rcouirery (:acryuur,rK AlrpeKTopa urxonu) r{ra6ipea B.B.

3acrynuraK rorroBr4 xouirery(rpenep-eurna4av) lllaSapeuxo JLM.

Cerperap reHAepHoro rouirery
(cexperap-ApyKap) ll{ep6ax B.C.

r{resu xouirery:

3osoBcrxuit B . E. (rpeuep-nuxna4au).

Mapxoacmufi [.A. (rpeuep-Br,rKnaAa.r).


