
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій  

Вхідний номер: 15063FX471634 

 
Замовник 

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

Місцезнаходження просп.П.Тичини, 18, м.Київ, 02098 

 

Відповідальні за проведення торгів 

№ ПІБ Посада Телефон Телефакс 

1 
Болбот Ганна 
Володимирівна 

Економіст/секретар комітету з 
конкурсних торгів 

(044) 462-
59-22 

(044) 462-
59-22 

2 
Стасюк Людмила 
Іванівна 

Заступник директора/голова комітету з 
конкурсних торгів 

(044) 462-
59-22 

(044) 462-
59-22  

 

Інформація про предмет закупівлі: 

код 93.11.1 - послуги, пов'язані з використанням спортивних споруд ((спортивно-оздоровчі 
послуги льодового поля та прилеглих приміщень)): лот 1 - спортивно-оздоровчі послуги 
льодового поля та прилеглих приміщень - 200 годин; лот 2 - спортивно-оздоровчі послуги 
льодового поля та прилеглих приміщень - 137 годин 

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

№130692, "ВДЗ" №251(14.05.2015) від 14.05.2015р. 

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

12.06.2015 13:30 

Місце розкриття  м. Київ, вул. Оболонська,21, каб.20 

 
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: 

11.06.2015  

Найменування:  

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Спортивний клуб "Олімп" 

ЄДРПОУ / ІПН:  

31403339 

Місцезнаходження:  

м. Київ, 03062, вул. 
Чистяківська,20 

Телефон / Телефакс:  

(044) 502-18-07  

Лот 1, Лот 2 - з дотриманням передбачених у 
документації конкурсних торгів документів 

№ лоту Ціна Валюта з ПДВ 

2 274 000,00 грн. Ні 

1 400 000,00 грн. Ні  

(Єдиний 
податок 
4%) 

2 

№: 2 

Дата реєстрації: 

11.06.2015  

Найменування:  

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Дивосвіт-плюс" 

ЄДРПОУ / ІПН:  

314863347 

Місцезнаходження:  

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

Телефон / Телефакс:  

(044) 464-49-29  

Лот 1, Лот 2 - з дотриманням передбачених у 
документації конкурсних торгів документів 

№ лоту Ціна Валюта з ПДВ 

1 300 000,00 грн. Так 

2 205 500,00 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 

Не знайдено жодного запису   

 
Зауваження учасників процедури закупівлі  -  

 

Присутні від замовника (члени комітету з конкурсних торгів) 

№ Посада Прізвище, ініціали 

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

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

3 Бухгалтер Федотенко О.Ю. 

4 Бухгалтер Мойсеєнко Н.Г. 

5 Директор Захаренко Н.В   

 
Голова комітету з конкурсних торгів  Стасюк Людмила Іванівна 

Секретар комітету з конкурсних торгів Болбот Ганна Володимирівна  
 
 


