
ФОРМА ПРОТОКОЛУ
розкриття тендерних пропозицій

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

4. Контактна особа замовника,
уповноважена здійснювати зв’язок з
учасниками:

Коваль Сергій Анатолійович

5. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель:

UA-2019-11-22-000602-c

6. Конкретна назва предмета закупівлі: Послуги з організації харчування учасників
заходу.

61. Узагальнена назва предмета закупівлі: Послуги з організації харчування учасників
чемпіонату світу з хокею з шайбою серед юніорів до
20 років групи Б першого дивізіону

62. Узагальнена назва частин предмета
закупівлі (лотів) (за наявності):

Послуги з організації харчування учасників
чемпіонату світу з хокею з шайбою серед юніорів до
20 років групи Б першого дивізіону

7. Дата та час розкриття тендерної
пропозиції:

Відсутня

8. Найменування
учасників (для
юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної
особи)

9. Інформація та документи, що
підтверджують відповідність учасника
кваліфікаційним критеріям, а також
інформація та документи, що містять
технічний опис предмета закупівлі.

10. Інформація
щодо ціни
тендерної
пропозиції до
початку
аукціону

11. Інформація
щодо ціни
тендерної
пропозиції після
закінчення
аукціону

ТОВ "ГК "РУСЬ" Відповідає кваліфікаційним критеріям,
встановленим в тендерній
документації. Відсутні підстави для
відмови, установлені ст. 17 Закону
України ”Про публічні закупівлі

1 518 840,00
UAH з ПДВ

1 518 840,00
UAH з ПДВ



ПРОТОКОЛ	№1121‐47‐3	від	21.11.2019	
	

Повідомлення	про	намір	укласти	договір	під	час	застосування	переговорної	
процедури		

	
	

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 організації харчування учасників 
заходу. 
	
5.	Коди	та	назви	відповідних	класифікаторів	предмета	закупівлі	і	частин	
предмета	закупівлі	(лотів)	(за	наявності):	ДК 021:2015:55320000-9 Послуги з 
організації харчування.  
6.	Кількість	товарів	або	обсяг	виконання	робіт	чи	надання	послуг:	183 особи.	
	
7. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01601, м.Київ, Печерський район, вул.Госпітальна, буд. 4.	
	
8.	Строк	поставки	товарів,	виконання	робіт	чи	надання	послуг	–	11.12-19.12.2019 
8.1.	Умови	оплати	договору	(Порядок	здійснення	розрахунків)	–	Передплата 30% 
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: ТОВ "ГК "РУСЬ".  
10.	Код згідно з ЄДРПОУ учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: 35534818. 
	
11.	Місцезнаходження	(для	юридичної	особи)	або	місце	проживання	(для	
фізичної	особи)	учасника	(учасників),	з	яким	(якими)	проведено	переговори,	
телефон:	01601, м.Київ, Печерський район, вул.Госпітальна, буд. 4. 
	
12.	Ціна	пропозиції:	–	1 518 840,00 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 



ФОРМА ПРОТОКОЛУ
розкриття тендерних пропозицій

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

4. Контактна особа замовника,
уповноважена здійснювати зв’язок з
учасниками:

Коваль Сергій Анатолійович

5. Номер процедури закупівлі в
електронній системі закупівель:

UA-2019-11-22-000004-c

6. Конкретна назва предмета закупівлі: Послуги з організації проживання учасників заходу

61. Узагальнена назва предмета закупівлі: Послуги з організації проживання учасників заходу

62. Узагальнена назва частин предмета
закупівлі (лотів) (за наявності):

Послуги з організації проживання учасників заходу

7. Дата та час розкриття тендерної
пропозиції:

Відсутня

8. Найменування
учасників (для
юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної
особи)

9. Інформація та документи, що
підтверджують відповідність учасника
кваліфікаційним критеріям, а також
інформація та документи, що містять
технічний опис предмета закупівлі.

10. Інформація
щодо ціни
тендерної
пропозиції до
початку
аукціону

11. Інформація
щодо ціни
тендерної
пропозиції після
закінчення
аукціону

ТОВ "ГК "РУСЬ" Відповідає кваліфікаційним критеріям,
встановленим в тендерній
документації. Відсутні підстави для
відмови, установлені ст. 17 Закону
України ”Про публічні закупівлі

1 241 120,00
UAH з ПДВ

1 241 120,00
UAH з ПДВ



ПРОТОКОЛ№1121‐47‐2	від	21.11.2019	
	

Повідомлення	про	намір	укласти	договір	під	час	застосування	переговорної	
процедури		

	
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 організації проживання учасників 
заходу. 
	
5.	Коди	та	назви	відповідних	класифікаторів	предмета	закупівлі	і	частин	
предмета	закупівлі	(лотів)	(за	наявності):	ДК 021:2015:55110000-4 Послуги з 
розміщення у готелях.  
6.	Кількість	товарів	або	обсяг	виконання	робіт	чи	надання	послуг:	183 особи.	
	
7. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: :	01601, м.Київ, Печерський район, вул.Госпітальна, буд. 4.	
	
8.	Строк	поставки	товарів,	виконання	робіт	чи	надання	послуг	–	11.12-19.12.2019 
8.1.	Умови	оплати	договору	(Порядок	здійснення	розрахунків)	–	Передплата 30% 
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: ТОВ "ГК "РУСЬ".  
10.	Код згідно з ЄДРПОУ учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: 35534818. 
	
11.	Місцезнаходження	(для	юридичної	особи)	або	місце	проживання	(для	
фізичної	особи)	учасника	(учасників),	з	яким	(якими)	проведено	переговори,	
телефон:	01601, м.Київ, Печерський район, вул.Госпітальна, буд. 4. 
	
12.	Ціна	пропозиції:	–	1 241 120,00 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 


