
 

Запит цінових пропозицій (котирувань) 

Номер бюлетеня: 359(19.10.2015) від 19.10.2015 

Номер оголошення у бюлетені: 214984 

  

 
Замовник торгів 
Назва: Дитячо-Юнацька спортивна школа з хокею з шайбою "Сокіл-Київ" 

Код ЄДРПОУ: 35828731 

Адреса: вул.Мельникова, 46, м.Київ, 04119 

Реєстраційний рахунок замовника: 35439045089630 

 
Посадові особи замовника,які уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками 

№ ПІБ Посада Телефони Телефони/Факси Email: 

1 Чибірев Віктор Васильович директор, голова комітету з конкурсних торгів 067-285-91-58 067-285-91-58 bfsokol@ukr.net 

 
Очікувана вартість закупівлі: 406000 (чотириста шість тисяч) грн. 

 
Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua 

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію:  

 
Інформація про предмет закупівлі 
Галузь: Товари, роботи, послуги 

ТРП: Послуга 

Код предмету закупівлі: 93.11.1 

Предмет з класифікатору Послуги, пов'язані з використанням спортивних споруд 

Предмет: Послуги, пов'язані з використанням спортивних споруд. 

Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник 
передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в 
тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: 

- площа льодового поля яка відповідає нормам для гри «хокей з шайбою», та не менше – 26 х 56 
м&#178;; - 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 300лк) ; - аудіо система, підсилювач, гучномовці, 
мікрофон – для акустичного благоустрою льодового катка та проведення матчів хокею з шайбою; 
- наявність табло для проведення матчів «хокей з шайбою»; - наявність відповідних місць при 
проведення матчів для суддівської бригади; - роздягальні для команд 3-4 , а саме : кімнати для 
розміщення офіційних представників команд, гравців, їх екіпіровки, устатковані лавками і 
душовими з гарячою та холодною водою; - санітарні приміщення -2; - наявність пункту надання 
першої медичної допомоги; - інші технічні приміщення; - наявність комбайну для чистки 
льодового поля. Документальне підтвердження відповідності приміщень технічним ,якісним та 
кількісним характеристикам надавати у довільній формі пояснювальної записки.  



Кількість: 388 годин 

Місце поставки: 04119, м. Київ, вул. Мельникова ,46 

Термін поставки: жовтень -грудень 2015р. 

 

Умови договору: 

ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ - Предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент); - 
Кількість товарів, робіт або послуг та вимоги щодо їх якості: (зазначаються найменування 
(номенклатура)та кількість (обсяг) відповідних послуг); - Порядок здійснення оплати : 
(зазначаються вид, порядок та строки розрахунків, якщо особливості здійснення попередньої 
оплати за державні кошти встановлені законодавством, відповідні умови договору зазначаються 
з урахуванням цих особливостей); - Сума визначена у договорі : (ціна договору вказується у 
національній валюті, ціна договору визначається відповідно до Закону України «Про податок на 
додану вартість») ; - Термін та місце поставки товарів, надання послуг, виконання робіт; - Строк 
дії договору : (строк дії договору зазначається відповідно до статті 631 Цивільного кодексу 
України); - Права та обов’язки сторін : (права та обов’язки Замовника та Учасника визначаються 
виходячи з правового регулювання конкретних видів договорів відповідно до положень 
Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших нормативно-правових 
актів ); - Зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального 
фінансування видатків : (обсяг закупівлі товарів (робіт, послуг) може бути зменшено відповідно 
до реальної потреби в закупівлі та наявності виділених бюджетних коштів); - Відповідальність 
сторін: (у разі якщо хоча б одна Сторона договору є суб’єктом господарювання, що належить до 
державного сектору економіки, або порушення пов’язане з виконанням державного контракту, 
або виконання зобов’язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за 
рахунок державного кредиту, у договорі обов’язково передбачаються штрафні санкції за 
порушення зобов’язань у розмірі, передбаченому частиною другою статті 231 Господарського 
кодексу України, якщо інший розмір не передбачено законом чи договором). *Примітка : а) 
умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту цінової пропозиції; б)істотні 
умови договору про закупівлю не можуть змінюватись після його підписання до виконання 
зобов’язань сторонами в повному обсязі.  

Строк дії пропозиції: 120 днів 

 
Подання пропозицій 
Місце: 04119, м. Київ, вул. Мельникова ,46 

Спосіб: письмово 

Дата та час кінцевого строку:1 28.10.2015 10:00 

 
Розкриття пропозицій 
Місце: 04119, м. Київ, вул. Мельникова ,46 

Дата та час розкриття: 28.10.2015 11:00 

 

Додаткова інформація: 

Кількісні вимоги до предмету закупівлі : Жовтень 2015року – 97 годин Листопад 2015року - 97 
годин Грудень 2015року – 97 годин *Розклад занять на місяць складається згідно навчально-
тренувального процесу ДЮСШ ХШ «Сокіл-Київ».  
 
 


