
 

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій  

Вхідний номер: 16045FX438326 

 
Замовник 
Найменування Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа "Школа спорту", 37924086 

Місцезнаходження  

 

Відповідальні за проведення торгів 
№ ПІБ Посада Телефон Телефакс 

1 
П'ятишкін Олександр 
Володимирович 

директор, заступник голови комітету 
з конкурсних торгів 

+38(098)-772-
71-31 

 
 

 
Інформація про предмет закупівлі: 

Класифікатор  Державний класифікатор продукції та послуг (ДК 016:2010) 

Код предмету закупівлі  93.11.1 

Предмет з класифікатору  Послуги, пов'язані з використанням спортивних споруд.  
Єдиний закупівельний словник (ЄЗС):   

Код предмету закупівлі, згідно ЄЗС:   

Найменування предмету закупівлі, згідно ЄЗС:    
Предмет  Оренда льодового поля для занять хокеєм з шайбою 

Кількість  305 год. 

Місце поставки  м. Київ 

Термін поставки  протягом 2016 року  
Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення 
процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі 
Уповноваженого органу з питань закупівель: 

№072635, "ВДЗ" №47(11.03.2016) від 11.03.2016р. 

Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних 
пропозицій, цінових пропозицій) відбулося  

27.04.2016 14:00 

Місце розкриття  м. Київ, вул. Жилянська, 46, приміщення офісу КДЮСШ «Школа спорту», кабінет директора 

 
 
 
 
Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) 
 
 
 
 
 



 

№ Номер і дата 
реєстрації 
замовником 
пропозиції 

конкурсних торгів  

Повне найменування (для 
юридичної особи) або 
прізвище, ім'я, по 

батькові (для фізичної 
особи) учасника 

процедури закупівлі, код 
за ЄДРПОУ/ 

реєстраційний номер 
облікової картки платника 

податків*, 
місцезнаходження/ місце 

проживання, 
телефон/телефакс 

Інформація про наявність чи відсутність 
необхідних документів, передбачених 

документацією конкурсних торгів (запитом 
цінових пропозицій)  

Ціна пропозиції або ціни окремих 
частин предмета закупівлі (лотів) 

(якщо окремі частини предмета 
закупівлі визначені замовником для 

надання учасниками пропозицій щодо 
них) 

Примітка 

1 

№: 1 

Дата реєстрації: 

25.04.2016  

Найменування:  

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
«Дивосвіт-плюс» 

ЄДРПОУ / ІПН:  

31486347 

Місцезнаходження:  

вул. Лайоша Гавро, 4-Г, м. 
Київ, 04211 

Телефон / Телефакс:  

(044)464-49-29  

Попередньо в наявності 

Ціна Валюта з ПДВ 

686 250,00 грн. Ні  

 

2 

№: 2 

Дата реєстрації: 

26.04.2016  

Найменування:  

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
«Спортивний клуб 
Олімп» 

ЄДРПОУ / ІПН:  

31403339 

Місцезнаходження:  

бул. Р. Ролана, 7, м. Київ, 
03170 

Телефон / Телефакс:  

(044)502-18-07  

Попередньо в наявності 

Ціна Валюта з ПДВ 

667 950,00 грн. Так  

 

 
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті). 

 



 
Присутні від учасників процедури закупівлі  

№ Посада Прізвище, ініціали 

1     

 

Зауваження учасників процедури закупівлі  Відсутні  

 

 
Присутні від замовника (члени комітету з конкурсних торгів) 

№ Посада Прізвище, ініціали 

1 Заступник голови комітету з конкурсних торгів, директор П’ятишкін О.В. 

2 Тренер-викладач Машковський І.Б. 

3 Тренер-викладач Полтавцев А.В.   

 
Голова комітету з конкурсних торгів  Даниленко В.В. 

Секретар комітету з конкурсних торгів Єрьоменко М.Ю.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


