
 

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій  

 
Замовник 

Найменування 
Централізована бухгалтерія дитячо-юнацьких спортивних шкіл Департаменту освіти і науки, молоді та 
спорту виконавчого органу Київської міськради (Київської міськдержадміністрації), 26476487 

Місцезнаходження м. Київ, пр-т. П. Тичини,18,02098 

 

Відповідальні за проведення торгів 

№ ПІБ Посада Телефон Телефакс 

1 
Стасюк Людмила 
Іванівна 

заступник директора/голова комітету з 
конкурсних торгів 

(067) 401-01-
82 

(044) 462-59-
22 

2 
Болбот Ганна 
Володимирівна  

економіст/секретар комітету з конкурсних 
торгів 

(067) 401-01-
82 

(044) 462-59-
22  

 
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):  Єдиний закупівельний словник (ДК 021:2015) 

Код предмету закупівлі, згідно ЄЗС:  92600000-7 

Найменування предмету закупівлі, згідно ЄЗС:  Послуги у сфері спорту  
Предмет  спортивно-оздоровчі послуги льодового поля та прилеглих приміщень 

Кількість  375 годин 

Місце поставки  м. Київ 

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

№084597, "ВДЗ" №57(24.03.2016) від 24.03.2016р. 

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

22.04.2016 11:00 

Місце розкриття  м. Київ, 04071, вул. Оболонська, 21, 2 поверх, каб. 10 

 
 
 
 
 
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: 

21.04.2016  

Найменування:  

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
"Спортивний 
клуб"Олімп" 

ЄДРПОУ / ІПН:  

31403339 

Місцезнаходження:  

03170, м. Київ, вул. 
Чистяківська,20 

Телефон / Телефакс:  

(044) 502-18-07  

1. Зміст пропозиції конкурсних торгів( в якому зазначається перелік всіх 
документів з нумерацією сторінок по порядку).+ 2. Документи , що 
підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника 
процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів. + 3. 
Форма пропозиції конкурсних торгів згідно додатку 1.Інформація про технічні , 
якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі( у довільній формі 
пояснювальної записки) згідно додатку 5+ 4. Інформація яка підтверджує 
відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, 
кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим у документації 
конкурсних торгів. Дана інформація повинна відповідати та формуватись у 
відповідності до технічних вимог замовника встановлених в Додатку 5 
документації конкурсних торгів. + 5. Наявність обладнання та матеріально-
технічної бази (в довільній формі). + 6. Наявність працівників відповідної 
кваліфікації,які мають необхідні знання та досвід (в довільній формі). + 7. Копія 
балансу за 2015 рік. + 8. Копія Звіту про фінансові результати за 2015 рік.+ 9. 
Довідка про відсутність звітності «Рух грошових коштів», як такої що 
непередбачена. + 10. Оригінал довідки або довідок ( у разі відкриття рахунків у 
декількох банках) з обслуговуючого банку/банках. + 11.Лист в довільній формі 
про виконання аналогічних договорів (не менше 2-х договорів). + 12. Копії 
договорів зазначених у листі про виконання аналогічних договорів. + 13. Довідка 
у довільній формі: - інформація про те, що відомості про юридичну особу, яка є 
учасником не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 
корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення +; - суб’єкт 
господарювання(учасника) протягом останніх 3-х років не було притягнуто до 
відповідальності за порушення , передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, 
пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної корупції», у вигляді 
вчинення анти конкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення 
результатів торгів(тендерів) + ; - службова(посадова) особа учасника, яку 

Ціна Валюта з 
ПДВ 

843 750,00 грн. Ні  

Єдиний      
5 % 
податок 



уповноважили учасником представляти його інтереси під час проведення 
процедури закурілі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих 
мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом 
порядку (якщо така особа назначена) +; - юридична особа не має 
антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної 
програми, так як вони не є обов’язковими як встановлено частиною другою статті 
62 Закону України “Про запобігання корупції” +; - станом на дату подання 
пропозиції учасник не має заборгованість зі сплати податків і зборів(обов’язкових 
платежів +); - учасник проводить господарську діяльність відповідно до 
положень його статуту +; - учасник не зареєстрований в офшорних зонах 
встановлених Кабінетом Міністрів України +. 14. Істотні та основні умови, які 
обов’язково включаються до договору про закупівлю (додаток № 4). Подається 
Учасником у складі пропозиції конкурсних торгів на фірмовому бланку з 
власноручним підписом уповноваженої посадової особи учасника процедури 
закупівлі, а також з відбитком печатки. + 15. Копія свідоцтва платника податку. 
+ 16. Довідка в довільній формі : а) реквізити (місцезнаходження, телефон, факс, 
телефон для контактів); б) інформація про реквізити банківського рахунку, за 
якими буде здійснюватися оплата за договором в разі акцепту.+ 17. Документ на 
особу (або довіреність) та копія паспорту цієї особи або копія іншого документу, 
передбаченого статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний 
демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, 
посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 № 5492VI, зі змінами, 
що підтверджує право представляти інтереси Учасника при розкритті пропозицій 
та засвідчувати своїм підписом документи, що мають до цього відношення (якщо 
така особа назначена). - Не назначена  

2 

№: 2 

Дата 
реєстрації: 

21.04.2016  Найменування:  

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
"Дивосвіт-плюс" 

ЄДРПОУ / ІПН:  

31486347 

Місцезнаходження:  

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

Телефон / Телефакс:  

(044) 464-49-29  

1. Зміст пропозиції конкурсних торгів( в якому зазначається перелік всіх 
документів з нумерацією сторінок по порядку).+ 2. Документи , що 
підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника 
процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів.+ 3. 
Інформація яка підтверджує відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника 
технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, 
встановленим у документації конкурсних торгів. Дана інформація повинна 
відповідати та формуватись у відповідності до технічних вимог замовника 
встановлених в Додатку 5 документації конкурсних торгів.+ 4. Форма пропозиції 
конкурсних торгів згідно додатку 1.+ 5. Наявність обладнання та матеріально-
технічної бази (в довільній формі).+ 6. Наявність працівників відповідної 
кваліфікації,які мають необхідні знання та досвід (в довільній формі). + 7. Копія 
балансу за 2015 рік.+ 8. Копія Звіту про фінансові результати за 2015 рік.+ 9. 
Довідка про відсутність звітності «Рух грошових коштів», як такої що 
непередбачена.+ 10. Оригінал довідки або довідок ( у разі відкриття рахунків у 
декількох банках) з обслуговуючого банку/банках.+ 11. Лист в довільній формі 
про виконання аналогічних договорів (не менше 2-х договорів).+ 12. Копії 
договорів зазначених у листі про виконання аналогічних договорів.+ 13. Довідка 
у довільній формі: - інформація про те, що відомості про юридичну особу, яка є 
учасником не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 
корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення+; - суб’єкт 

Ціна Валюта з 
ПДВ 

821 250,00 грн. Так  

 



господарювання(учасника) протягом останніх 3-х років не було притягнуто до 
відповідальності за порушення , передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, 
пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної корупції», у вигляді 
вчинення анти конкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення 
результатів торгів(тендерів)+; - службова(посадова) особа учасника, яку 
уповноважили учасником представляти його інтереси під час проведення 
процедури закурілі, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих 
мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом 
порядку (якщо така особа назначена)+; - юридична особа не має 
антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної 
програми, так як вони не є обов’язковими як встановлено частиною другою статті 
62 Закону України “Про запобігання корупції”+; - станом на дату подання 
пропозиції учасник не має заборгованість зі сплати податків і зборів 
(обов’язкових платежів)+; - учасник проводить господарську діяльність 
відповідно до положень його статуту +; - учасник не зареєстрований в офшорних 
зонах встановлених Кабінетом Міністрів України.+ 14. Довідка в довільній формі : 
а) реквізити (місцезнаходження, телефон, факс, телефон для контактів); б) 
інформація про реквізити банківського рахунку, за якими буде здійснюватися 
оплата за договором в разі акцепту.+ 15. Витяг з ЄДР . Довідка про відповідність 
пропозиції конкурсних торгів учасника технічним,якісним, кількісним та іншим 
вимогам до предмета закупівлі, встановленим у документації конкурсних торгів. + 
16. Істотні та основні умови, які обов’язково включаються до договору про 
закупівлю (додаток № 4). Подається Учасником у складі пропозиції конкурсних 
торгів на фірмовому бланку з власноручним підписом уповноваженої посадової 
особи учасника процедури закупівлі, а також з відбитком печатки.+ 17.Документ 
на особу (або довіреність) та копія паспорту цієї особи або копія іншого 
документу, передбаченого статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний 
демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, 
посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 № 5492VI, зі змінами, 
що підтверджує право представляти інтереси Учасника при розкритті пропозицій 
та засвідчувати своїм підписом документи, що мають до цього відношення (якщо 
така особа назначена).- не назначена 18. Розрахунок вартості 1-єї години 
тренувального процесу. +   

* 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 

Не знайдено жодного запису   

 
Зауваження учасників процедури закупівлі  Відсутні  

 



Присутні від замовника (члени комітету з конкурсних торгів) 

№ Посада Прізвище, ініціали 

1 Заступник директора/голова комітету з конкурсних торгів Стасюк Л.І. 

2 Директор Захаренко Н.В 

3 Бухгалтер Сосюра Л.В 

4 Економіст Марянов І.Д. 

5 Економіст/секретар комітету з конкурсних торгів  Болбот Г.В.   

 

Голова комітету з конкурсних торгів  Стасюк Людмила Іванівна 

Секретар комітету з конкурсних торгів Болбот Ганна Володимирівна  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


