
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2020-09-30-001069-c 
 

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: 

Коротких Анна Володимирівна, 380954013659, 
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 

463.5 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  

 

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 

1 540 000,00 UAH 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   1540000 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 7 700,00 UAH 

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

відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 16 жовтня 2020 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 , після 
завершення 
електронного аукціону  

Дата та час проведення електронного аукціону: 16 жовтня 2020 13:23  

Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 
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AvlT'flrlo-K)HAIIb CIIOPTI4BHA
IIIKOJIA 3 XO (COKIJI)

€.UPfIOY 43197718,syll.. 46, u. KnIn, Yrcpaftra, 04l19,
ren.+38 (067) 5040077, e-m dush.sokil@gmail.comr

AENAPTAMEHI MONOAI
TA CN@TY MICTA KNE&\

5. YNrosu orrJrarr,r: 3aMoBHrrK

upurfiovry rraAaHlrx rocnyr Baprict,
MoMeHTy fioro ui4nncaHnx.

OJI

ificHrrcsaru 3g'q3or 3 yqacHur(aMr4:

IOpir h;renxa

JrboAoBoro vrafiAaHqur(ra r:L

o[Jrarr{Tr,r Bra3HaqeHy Arrou 3Aaqi-
rou 30 (rprna[uru) po6ounx .unis e

KOMITIDII]Y 3 TOPIIB 3AMIOBHI4KA
Ilb 16-09/02 eia 1t6 2020 p.

1. l3arvroeHrrK:
I . I . HafirvrerryBarrHf, : r[urruo-rcHarlbKa BHa IITKoJIa 3 xoKelo "Coxin";
1.2:. Mticqe3Hil(oAxeErHr: rr,r. Knin, ayl. IOpi hrenrca (Menrnvrrona), 46;
1.3;. I.u:enuEQircaqifinufi rcoA 431977 18;
1.4i. K,onraKTHa oco6a, yrroBrroBaxeHa

Koporrux Asna BonoAurvrupinHa; aApeca: Y rua,04119, u. Klrin, ayr.
(MenrHr,rrona), 46; e-mail: d ; rerr.: +3809540 13659.

2. [IpregMer 3aryrrinirri:
2.1. ElafiMer{yBaHrur rpeAMera sarynird:

rrprirJrerJrrr)K rrprrMirqeuu (AK 021 : 2015 "€Aunr fi :arcynieemHrii crroBHrrK" 926210000-
3 lloc.nyru noB'fl3ani ci croproM)rr2.2. Kimri : 46315 roArrH

2.3i. Mticqe HaAaHH, ilocJryr: rr,r. .Knre (ea Buronasqrl);
2.4. CrpoK HaAaHHfl rocJryr: c 28 xonrHq 31 rpyaru 202A p.

osuqifi: 16 xonlnt2020 p.3. .Kinqesufi crpor [oIaHHf, rer]iAepHrrrx

4. Po:rvrip 6ro4xernoro [prr3Har{eHHfl 3a Korrrropr{coM a(io ouircynaHa napricrs
saxyninni: I 540 000,00 rpn. (o4raH uilrfion u'
r.u. fl.{p.

copoK Tr{csq rpr,rBeHb 00 ronifir)K), y

go6os'.

rrocnyf

6. fli,u; qac rpoBeAeHrr, rporleA)/pu: i yci aoryMeHTrr, ulo Marors siAHoureHHf,

Ao reH,{epnoi uporro3rrrlii m cKnaAarorbc,
yrpainc;rKoro MoBoK).

yqa0Hr{KoM, Br4KJraAa}oTbcfl

Y pali HaAaHH, inurzx 4oryueu:rin MoBoro inruoxr nix yrpaincbxa MoBa,

rari 4orcyMeHTr{ uos[HHi cylpoBoAx:],Barr4cf, KnaAOM yrcpaiucrKoro MoBolo, repeKJra,q
(a6o cupaexHicrr ui4nrEc1, repeKna.n,auil) - sac zfi Horapiam.no a6o rerarisonanrafi y
BclaHonJreHoMy 3aKoHoAaBcrBoM YrpaiHzr nopf,AKy. Terccru uonnnni 6yru
aBTeHTIITIH I{MI4, BU3HaqUUIbHI{M e TeKCT, yrcpaincrKoro MoBoro.

7. [ata:ra qac po3Kpr,rlrfl reHllepH]ax qifi: 16 lr(oBTHrr 2020 p. o l2:00.
8. Posnaip naiHiuanrHoro rgoKy ro qinrn uiA'Iac eneKTpoHHoro ayxqiony -

0.5 niacorna ovircysaHoi naprocri :arynimi.
9. 3avtosHuK He BlrMarae HaAaHrrs yrr sa6esne.reHHf, TeHAepHoi npono:raqii.
1 0. 3a.rnepAuru Tenpepny,(oryMsHrarliro raryuinmo floc:uyr.



I l. BzpirueHo rrpoBecrr{ rporleAypy
uail4arrquma ra tlpr{JrerJr}rx npunriulerrs
cr.roBnrur" 92620000-3 floc.flyru noB'q3ani :i
h.jfir ://bi d.e.-ten d e r

:arcynieni: <,rflocryfrr irbolonor-o
021:2015 "€guuufi :arcyuinelt,uuii

oprom)> (eigrprri roprn) - ua c:tii ri

forosa xovrirery (sacrynnvK AapeKropa trr ilvt) 9ra6ipen B.B.

IllaQapeuxo J[.M.

Koporxux.,\.B.

3acryrrHu K ronoBr4 xol,r ilery(rpenep-arr

Celrpelap reHAepHoro xouirery
(cexpe'rap-apyrap)

rheuu xorrairery:

3osoecrKuir B . E. (rpeHep-arzr<la4au)

Mapxoncrxufi !. A. (rpeHep-Br4Knagau)

.r)
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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:28 жовтня – 31 грудня 2020 р. 
 
3. Кількісні вимоги до предмету закупівлі: 
ВСЬОГО: 463,5 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. 

 
 
 

 
 
 



ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

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 

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: 

Коротких Анна Володимирівна, 380954013659, 
dush.sokil@gmail.com 

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 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 
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  

 

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 

105 000,00 UAH 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   105000 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 525,00 UAH 

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

відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 16 жовтня 2020 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 , після 
завершення електронного 
аукціону  

Дата та час проведення електронного аукціону: 16 жовтня 2020 14:56  

Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 

 



KOMITI]]]Y 3 TOPIIB 3AMOBHPIKA
Ilb 16-09/03 nia l(i w,2020 p.

l.3aMosHrrK:
l. l . FllaiirraelryBaHHf, : f]nravo-rcErarlbKa
1.2. N{icqe3HaxoAxeHH.,r: na. Kuin, ayr.
1.3. I4errruQiraqifiHzfi ro4 431977 18;

IuKoJIa 3 xorKelo "Corcil";
I.urenra (MenrHrnxona), 46;

1.4.Kou'raKTHa oco6a., yroBrroBaxeHa ificnxrsaru 38'q3oK 3 yqacHHr(aMu:

IOpir hrenraKoporrcux .Ar+na Bolo4nrr,tnpirna; aTlpeca: Y 04119, u. Kuria, n1,n.

(Menrnr,rKo,Ba), 46; e-mail: dush.sokil : ren. : +38095401t3659.

2. Ilpeqrrer 3arcyrrin ni:
2.1. IlafirvreHyBaHHf, rrpeAMeria sarcyuinn <Iloc.lryrn cfloprrrBnoro 3aJry ra

sarcyuine.nsnuii cJroBHrrK" 92620000-rrprrJrerJrrrx trprrMiulenr flK 02 I :201 5 " €Auu
3 Iloc.nyru non'qsani si cuoprorr)>>;

2.2. Ki^lr,;rcicrr: 260 ro4nn;
2.3. Miicqe HaAaHrrf, rocJryr: rra. JKnin (sa Bnrconanqa);
2.4. C'rpoK HaAaHHf, rocJryr: c 28 2rconrHq 31 rpysnt2020 p.

osuqifi: 16 xonrnt2020 p.3. .Kirrqesufi crporc rroAaHHf, renAepHlrx
4. Po:rraip 6roAxerHoro [prr3]raqeHHfl 3a KorxropLrcoM a6io ouircyraua naprricrs

sarcyniani: 105 000100 rpn. (.cro r'rrr rlrcrq
5. Yuonu orrJrarLr: 3arMoBHuK go6on'

00 rconifior), y r.v. IIp.
orIJIarLITu B[3Harle]ry ArroIr,t :l4aui-

upnfiolry rraAaHux rrocJryr rapricrr, [ocJryr
MoMeHTy fioro uiAnucanus.

6. fli;q, qac rpoBeAeHH, rporleA)/plr yci 4oryueHrrr, rqo Milrcrr siAHoueHlrf,

Ao reHAepnoi nporro3r4rlii 'ra cKnaAzuorbcf,
yrcpaincrKc)ro MoBoro.

yrIaOHlIKoM, BHKJTaAaFO'[bCrI

Y pa:li HaAaHHfl iHurux AoKyMer{Tis ctcraAe MoBoro imuoxr uix yrcpaiucbKa MoBzI,

rani 4orcyr/.eHTlr nosuHHi cy[poBoAx)rBar[c.f, KnaAoM yrpaiucsKolo MoItoK), Irep(3KJIau

(a6o cnpasxHicrr ui4uncy nepeKJrar;a.ra) - norapianr.no a6o rerarisosartuir y
BclaHoBJrerroMy 3aKoHoAaBcrBoM YrqpaiHzr ropf,AKy. Terccru nonuHni 6yrw

7. [alla ra qac po3Kpl,rrrf, TeHAepHLrx rponr
I yrpaiHcbKolo MoBo]o.
qifi: 16 ?ICoBTHn 2020 p. o 13:00.

aBT'eHTUqHt{MpI, BV3Haq€LlbH I{M e TeKCT,

8. Po:nrip vinirvra-rrrHoro KpoKy uc) qinn uiA'rac eneKrpoHHoro ayrcqiony -
0.5 niacorrca ouirysaHoi naprocri sa.ryuiani.

9. 3avrosHr{K He BrrMarae HaAaHru yqacHu n sa6esueqeHHf, TeHAepHoi npouo:ruqii,
saryuiamo floc.ryr.

AENAPIAMEHT MONOA
TA CnOPTv M|C;TA Klte6 ,

[vlTfrirro-K)HArlb CfIOPTI,I,BHA
IIIKOJIA 3 XO IO (COKIJb>

€APIIOY 43197718, nyr. Me.rrrnn 46, ru. KuIa, Yrcpalna, 04119,
're.n.+38 (067) 5040077, e-mit dush.sokil@)gm a il.com

30 (ryup:rlrru) po6ovnx Anis s

1 0. 3araep4uru TeH4epny flor5rrraenraqiro



1 1. Bupiureno npoBecrr4 rporleAypy rpeAMery
iurerru (AK
lt noetq:aui si

:raxyniui: <<floc,r:yru
021:2015 "€Auuufi
crroproM)> (nigKpuri

crropTl|I]HO|O 3aJIy 'ra IIpuJre[J'r[Ix IIprr
:a rcy uiner r rr rr ir crr o rlrr r.t K " 9262000t0-3 fl oc.n'y

roprrr) - u:r caiiri http://bid"e-tender

forona xouirery (sacryunraK Ar4peKropa ru

3acryuunK roJroBr,r xouirery(rpenep-a

Cexpelap reHAepHoro xouirery
(cexpe'rap-Apyrap)

r{reuu xorrairery:

3osoecrruir, B . E. (rpeuep-nuxna4a.r)

Mapr<oncrxprfi f .A. (rpeuep-aur<.r:ra4au)

9ra6ipen B.B.

lllaSapenxo J[.M.

Kopotrnx r\.B.
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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:28 жовтня – 31 грудня 2020 р. 
 
3. Кількісні вимоги до предмету закупівлі: 
ВСЬОГО: 260 годин. 
 
4. Умови для проведення навчально-тренувальних занять: 
Спортивний зал має бути пристосованим для проведення навчально-тренувальних 

занять.Площа не менш як 300 кв.м., висота стелі – не менше 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


