
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір 

(під час застосування переговорної процедури) 
UA-2019-11-21-001900-c 

 

1. Найменування замовника: Всеукраїнська громадська організація "Федерація хокею України" 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 14282640 

3. Місцезнаходження замовника: 01010, Україна, Київ обл., Київ, вул. Івана Мазепи 11-Б 

31. Вид предмета закупівлі: Послуги 
 
4. Конкретна назва предмета 
закупівлі 

5. Коди відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі (за 
наявності) 

6. Кількість 
товарів або обсяг 
виконання робіт 
чи надання 
послуг 

7. Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт 
чи надання послуг 

8. Строк 
поставки товарів, 
виконання робіт 
чи надання 
послуг 

Послуги з експлуатації 
спортивних споруд, 
спеціального обладнання та 
облаштування місць 
проведення заходів (ДП 
«Палац спорту»)  

ДК 021:2015: 
92620000-3 — 
Послуги, пов’язані зі 
спортом  

8 Робочі дні  01001, Україна, 
місто Київ, Київ, 
Спортивна площа, 
1  

від 11 грудня 2019 
до 18 грудня 2019  

 
81. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%) 

Надання послуг   Пiсляоплата  15  Робочі  100  

 
82. Джерело фінансування закупівлі: 
 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Державний бюджет України   4200000 UAH  
 

Інформація про учасника (учасників) 

9. Найменування учасника 
(учасників) (для юридичної 
особи) або прізвище, ім’я, по 
батькові (для фізичної особи), 
з яким (якими) проведено 
переговори 

10. Код згідно з 
ЄДРПОУ/реєстраційний 
номер облікової картки 
платника податків учасника 
(учасників), з яким (якими) 
проведено переговори 

11. Місцезнаходження (для 
юридичної особи) або місце 
проживання (для фізичної 
особи) учасника (учасників), з 
яким (якими) проведено 
переговори, телефон 

12. Ціна 
пропозиції 

Державне підприємство 
"Спортивний комплекс 
"Атлет"  

39351532  01133, Україна, місто Київ, 
Київ, Лабораторний буд. 7А  
 
+380442467347  

4 200 000 UAH з 
ПДВ  

 
13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України 
“Про публічні закупівлі” 
cт. 35, п 2 Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого 
договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому 
альтернативи 
 
14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі 
Місце проведення заходу та постачальник послуг визначені наказом Федерації хокею України від 25.10.2019 № 
47 «Про проведення чемпіонату світу з хокею з шайбою серед юніорів до 20 років групи Б першого дивізіону». 



ПРОТОКОЛ	
оцінки	пропозиції	переговорної	процедури	№1121‐47‐1від21.11.2019	

	
1.	Найменування	замовника:	Всеукраїнська громадська організація «Федерація хокею 
України».	
	
2.	Код	згідно	з	ЄДРПОУ	замовника	–	14282640.	
	
3.	Місцезнаходження	замовника:	вул. Іллєнка, 46, місто Київ, Україна, 04119.	
	
4.	Конкретна	назва	предмета	закупівлі	– Послуги з експлуатації спортивних споруд, 
спеціального обладнання та облаштування місць проведення заходів (ДП «Палац спорту»). 
	
5.	Коди	та	назви	відповідних	класифікаторів	предмета	закупівлі	і	частин	
предмета	закупівлі	(лотів)	(за	наявності):	ДК 021:2015:92620000-3 - Послуги, пов’язані зі спортом.  
6.	Кількість	товарів	або	обсяг	виконання	робіт	чи	надання	послуг:	8днів.	
	
7. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Спортивна пл., 1, місто Київ, Україна, 01001.	
	
8.	Строк	поставки	товарів,	виконання	робіт	чи	надання	послуг	–11.12-18.12.2019 
8.1.	Умови	оплати	договору	(Порядок	здійснення	розрахунків)–Післяоплата 
8.2.	Джерело	фінансування	закупівлі–Кошти державного бюджету 
	
9.	Найменування	(для	юридичної	особи)	або	прізвище,	ім’я,	по	батькові	(для	
фізичної	особи)	учасника	(учасників),	з	яким	(якими)	проведено	переговори: Державнепідприємство «Спортивнийкомлекс «Атлет».	 
10.	Код згідно з ЄДРПОУ учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: 
39351532. 
	
11.	Місцезнаходження	(для	юридичної	особи)	або	місце	проживання	(для	
фізичної	особи)	учасника	(учасників),	з	яким	(якими)	проведено	переговори,	
телефон:	Київ, пров. Лабораторний буд. 7А, 01133. 
	
12.	Ціна	пропозиції:	–	4 200 000,00 грн. з ПДВ. 
	
13.	Умова	застосування	переговорної	процедури	–п. 2 ч. 2 ст. 35 Закону України  «Про публічні закупівлі». 
	
14.	Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі:Місце проведення заходу та постачальник послуг визначені наказом Федерації хокею України від 
25.10.2019 № 47 «Про проведення чемпіонату світу з хокею з шайбою серед юніорів до 20 
років групи Б першого дивізіону». 
 
 
 
 
 
Уповноважена особа з публічних закупівель С.А. Коваль 


