
 

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій  

Вхідний номер: 15113FX682023 

 
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 
Стасюк Людмила 
Івнівна  

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  
Предмет спортивно-оздоровчі послуги льодового поля та прилеглих приміщень 

Кількість 137 годин 

Місце поставки м. Київ 

Термін поставки листопад-грудень 2015 року  
Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення 
процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі 
Уповноваженого органу з питань закупівель: 

№210340, "ВДЗ" №353(08.10.2015) від 08.10.2015р. 

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

06.11.2015 10:30 

Місце розкриття  м. Київ, 04071,вул. Оболонська, 21, каб 20, 2 поверх. 

 
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: 

05.11.2015  

Найменування:  

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
"Спортивний клуб 
"Олімп" 

ЄДРПОУ / ІПН:  

31403339 

Місцезнаходження:  

03062, м. Київ, вул. 
Чистяківська,20 

Телефон / Телефакс:  

(044) 502-18-07  

1. Інформаційна довідка (форма довільна), що підтверджує 
наявність обладнання та матеріально-технічної бази. + 2. 
Інформаційна довідка (форма довільна), що підтверджує 
наявність працівників відповідної кваліфікації. + 3. 
Інформаційна довідка (форма довільна) про виконання 
аналогічних договорів, яка має містити інформацію щодо 
замовників (покупців) предмета закупівлі, обсягів, місць та 
періоду надання послуг. + 4. Копії договорів указаних в довідці 
(п.3). + 5. Копія балансу за 2014 рік, поточний звітній період 
(квартал, півріччя, 9 місяців) + 6. Копія звіту про фінансові 
результати за 2014 рік (квартал, півріччя, 9 місяців)+ 7. Копія 
звіту про рух грошових коштів за 2014 рік (квартал, півріччя, 9 
місяців) + 8. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність 
простроченої заборгованості за кредитами, видана не раніше 
місячного терміну до дати розкриття (оригінал або нотаріально 
завірена копія). + 9. Оригінал або нотаріально завірена копія 
довідки дійсної на момент розкриття пропозиції конкурсних 
торгів, про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів 
(обов’язкових платежів). + 10. Копія статуту або іншого 
установчого документу. + 11. Інформаційна довідка, викладена 
у довільній формі, яка містить відомості про учасника торгів. + 
12.* Довідка, видана уповноваженим органом (оригінал або 
нотаріально завірена копія) про те, що фізична особа-
підприємець, яка є учасником, не була засуджена за злочин, 
пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, 
вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не 
погашено у встановленому законом порядку (не пізніше 30-
денної давнини відносно фактичної дати розкриття пропозиції 
конкурсних торгів). - 13.* Довідка, видана уповноваженим 
органом , що підтверджує відсутність Учасника (посадової 

Ціна Валюта з 
ПДВ 

274 000,00 грн. Ні  

 



особи) в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили 
корупційні правопорушення (для учасників-юридичних осіб) 
(згідно ДКТ п.3.1) + 14. Копія затвердженої антикорупційної 
програми (або копію наказу або іншого документа про 
затвердження) та копію наказу чи іншого документу про 
призначення уповноваженого з антикорупційної програми – 
юридичної особи (для учасників – юридичних осіб у випадку, 
коли наявність антикорупційної програми є обов’язковими для 
юридичної особи відповідно до Закону). + 15. Один з наступних 
документів, що підтверджує правомочність на укладення 
договору про закупівлю: копія виписки з протоколу засновників, 
наказ про призначення директора, довіреність, доручення або 
інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи 
учасника на укладення договору про закупівлю. + 16. Копія або 
оригінал ліцензії на право провадження діяльності з даного виду 
послуг, у разі якщо даний вид діяльності ліцензується. - * – 
Документи, які необхідно подати УЧАСНИКУ-ПЕРЕМОЖЦЮ у 
строк, що не перевищює 10 робочих днів з моменту визнання 
Переможця 

2 

№: 2 

Дата 
реєстрації: 

06.11.2015  

Найменування:  

Державне 
підприємство "Палац 
Спорту" 

ЄДРПОУ / ІПН:  

37193349 

Місцезнаходження:  

01001, м. Київ, 
площа Спортивна,1 

Телефон / Телефакс:  

(044) 246-74-00,246-
73-23  

1. Інформаційна довідка (форма довільна), що підтверджує 
наявність обладнання та матеріально-технічної бази. + 2. 
Інформаційна довідка (форма довільна), що підтверджує 
наявність працівників відповідної кваліфікації. + 3. 
Інформаційна довідка (форма довільна) про виконання 
аналогічних договорів, яка має містити інформацію щодо 
замовників (покупців) предмета закупівлі, обсягів, місць та 
періоду надання послуг. + 4. Копії договорів указаних в довідці 
(п.3). + 5. Копія балансу за 2014 рік, поточний звітній період 
(квартал, півріччя, 9 місяців)+ 6. Копія звіту про фінансові 
результати за 2014 рік (квартал, півріччя, 9 місяців)+ 7. Копія 
звіту про рух грошових коштів за 2014 рік (квартал, півріччя, 9 
місяців)+ 8. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність 
простроченої заборгованості за кредитами, видана не раніше 
місячного терміну до дати розкриття (оригінал або нотаріально 
завірена копія).+ 9. Оригінал або нотаріально завірена копія 
довідки дійсної на момент розкриття пропозиції конкурсних 
торгів, про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів 
(обов’язкових платежів).+ 10. Копія статуту або іншого 
установчого документу. + 11. Інформаційна довідка, викладена 
у довільній формі, яка містить відомості про учасника торгів. + 
12.* Довідка, видана уповноваженим органом (оригінал або 
нотаріально завірена копія) про те, що фізична особа-
підприємець, яка є учасником, не була засуджена за злочин, 
пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, 
вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не 
погашено у встановленому законом порядку (не пізніше 30-
денної давнини відносно фактичної дати розкриття пропозиції 

Ціна Валюта з 
ПДВ 

204 815,00 грн. Так  

 



конкурсних торгів).- 13.* Довідка, видана уповноваженим 
органом , що підтверджує відсутність Учасника (посадової 
особи) в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили 
корупційні правопорушення (для учасників-юридичних осіб) 
(згідно ДКТ п.3.1) - 14. Копія затвердженої антикорупційної 
програми (або копію наказу або іншого документа про 
затвердження) та копію наказу чи іншого документу про 
призначення уповноваженого з антикорупційної програми – 
юридичної особи (для учасників – юридичних осіб у випадку, 
коли наявність антикорупційної програми є обов’язковими для 
юридичної особи відповідно до Закону). + 15. Один з наступних 
документів, що підтверджує правомочність на укладення 
договору про закупівлю: копія виписки з протоколу засновників, 
наказ про призначення директора, довіреність, доручення або 
інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи 
учасника на укладення договору про закупівлю. + 16. Копія або 
оригінал ліцензії на право провадження діяльності з даного виду 
послуг, у разі якщо даний вид діяльності ліцензується. - * – 
Документи, які необхідно подати УЧАСНИКУ-ПЕРЕМОЖЦЮ у 
строк, що не перевищює 10 робочих днів з моменту визнання 
Переможця  

* 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 Бухгалтер Сосюра Л.В. 

3 Економіст Чечет К.М. 

4 Економіст Болбот Г.В.   

 
Голова комітету з конкурсних торгів  Стасюк Людмила Іванівна 

Секретар комітету з конкурсних торгів Болбот Ганна Володимирівна  

 


