
ПРОТОКОЛ 
оцінки пропозицій переговорної процедури № 30-03-17-3 

 
 

1. Замовник. 
 
1.1. Найменування Всеукраїнська громадська організація "Федерація хокею України". 
 
1.2. Код за ЄДРПОУ – 14282640. 
 
1.3. Місцезнаходження вул. Мельникова 46, місто Київ, Україна, 04119. 
 
1.4. Реєстраційний рахунок замовника . 
 
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками 
(прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із 
зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса) - Коваль 
Сергій Анатолійович. Тел. 38044 484 68 07, тел./факс 38044 484 68 07. 
 
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі – 3 000 000,00 грн з ПДВ. 
 
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про 
закупівлю – e-tender.ua. 
 
4. Інформація про предмет закупівлі. 
 
4.1. Найменування предмета закупівлі - Послуги з утримання спортивних закладів (код 
державного класифікатора продукції та послуг  ДК 021:2015 (CPV): 92610000-0) (Послуги 
з експлуатації Палацу Спорту для проведення Чемпіонату Світу з хоккею). 
  
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг - Послуги з 
експлуатації Палацу Спорту протягом 10 днів. 
 
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – м. Київ, Спортивна 
площа 1. 
 
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 20.04.2017 – 
29.04.2017. 
 
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні 
телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори - Черненький 
Юрій Петрович, тел. +38 (044) 246-73-96, e-mail: vidplan@spalace.com.ua. 
 
6. Інформація про ціну пропозиції – 3 000 000,00 грн з ПДВ. 
 
7. Умова застосування переговорної процедури - ст. 35 п. 2 абз. 2 ЗУ «Про публічні 
закупівлі». 
 
8. Додаткова інформація. 



ПРОТОКОЛ 
оцінки пропозицій переговорної процедури № 30-03-17-2 

 
 

1. Замовник. 
 
1.1. Найменування Всеукраїнська громадська організація "Федерація хокею України". 
 
1.2. Код за ЄДРПОУ – 14282640. 
 
1.3. Місцезнаходження вул. Мельникова 46, місто Київ, Україна, 04119. 
 
1.4. Реєстраційний рахунок замовника . 
 
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками 
(прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із 
зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса) - Коваль 
Сергій Анатолійович. Тел. 38044 484 68 07, тел./факс 38044 484 68 07. 
 
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі – 1 178 120,00 грн з ПДВ. 
 
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про 
закупівлю – e-tender.ua. 
 
4. Інформація про предмет закупівлі. 
 
4.1. Найменування предмета закупівлі - Послуги з тимчасового розміщення 
(проживання) (код державного класифікатора продукції та послуг  ДК 021:2015 (CPV): 
98341000-5) (Послуги з тимчасового розміщення (проживання 174 осіб спортсмени, 
тренери). 
 
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг - 174 осіб 
(спортсмени, тренери) протягом 8 днів. 
 
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг - Госпітальна, 4. 
 
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 20.04.2017 – 
29.04.2017. 
 
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні 
телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори - Корнієнко 
Сергій Олександрович, Inna_Kyrychok@hotelrus.kiev.ua, тел. (044) 256-41-05. 
 
6. Інформація про ціну пропозиції – 1 178 120,00 грн з ПДВ. 
 
7. Умова застосування переговорної процедури - ст. 35 п. 2 абз. 2 ЗУ «Про публічні 
закупівлі». 
 
8. Додаткова інформація. 
 



ПРОТОКОЛ 
оцінки пропозицій переговорної процедури № 30-03-17-3 

 
 

1. Замовник. 
 
1.1. Найменування Всеукраїнська громадська організація "Федерація хокею України". 
 
1.2. Код за ЄДРПОУ – 14282640. 
 
1.3. Місцезнаходження вул. Мельникова 46, місто Київ, Україна, 04119. 
 
1.4. Реєстраційний рахунок замовника . 
 
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками 
(прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із 
зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса) - Коваль 
Сергій Анатолійович. Тел. 38044 484 68 07, тел./факс 38044 484 68 07. 
 
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі – 323 040,00 грн з ПДВ. 
 
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про 
закупівлю – e-tender.ua. 
 
4. Інформація про предмет закупівлі. 
 
4.1. Найменування предмета закупівлі - Послуги з тимчасового розміщення 
(проживання) (код державного класифікатора продукції та послуг  ДК 021:2015 (CPV): 
98341000-5) (98341000-5 Послуги з тимчасового розміщення (проживання 22 особи - 
директор МФК, судді МФК, представники МФК протягом 8 днів). 
 
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг - 22 особи - 
директор МФК, судді МФК, представники МФК протягом 8 днів. 
 
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг - Госпітальна, 12. 
 
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – 20.04.2017 – 
29.04.2017. 
 
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні 
телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори - Пшенна Ірина 
Вікторовна, тел. +38 (044) 256-32-56, e-mail: salesmanager@president-hotel.com.ua. 
 
6. Інформація про ціну пропозиції – 323 040,00 грн з ПДВ. 
 
7. Умова застосування переговорної процедури - ст. 35 п. 2 абз. 2 ЗУ «Про публічні 
закупівлі». 
 
8. Додаткова інформація. 
 



ПРОТОКОЛ 
оцінки пропозицій конкурсних торгів № 30-03-17-1 

 
1. Замовник. 
1.1. Найменування: Всеукраїнська громадська організація "Федерація хокею України". 
1.2. Місцезнаходження: вул. Мельникова 46, місто Київ, Україна, 04119 
1.3. Відповідальний за проведення торгів: 
Коваль Сергій Анатолійович 
Тел. 38044 484 68 07, тел./факс 38044 484 68 07.  
2. Інформація про предмет закупівлі: Послуги їдалень (код державного класифікатора 
продукції та послуг  ДК 021:2015 (CPV): 55510000-8) (Послуги з організації харчування 
168 осіб (спортсмени, тренери) протягом 9 днів). 
3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 30.03.2017 № 
UA-2017-03-27-000621-b 
4. Оцінку пропозицій переговорної процедури проведено 30.03.2017 о 09-40  
5. Перелік пропозицій переговорної процедури, допущених до процедури оцінки: 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Готельний комплекс "Русь ". 
 
7. Методика оцінки пропозицій закупівлі: 
Переговорна процедура, підстава ст. 35 п. 2 абз. 2 ЗУ «Про публічні закупівлі» 
 
8. Оцінка пропозицій учасників 

Повне найменування (для 
юридичної особи) або прізвище, 
ім’я, по батькові (для фізичної 
особи), код за ЄДРПОУ/ 
реєстраційний номер облікової 
картки платника податків* учасника 
процедури закупівлі  

Критерії оцінки 
пропозицій 
конкурсних торгів 
(цінових пропозицій) 

Значення показників 
згідно з пропозиціями 
конкурсних торгів 
(ціновими 
пропозиціями) за 
критеріями оцінки  

Примітка 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Готельний 
комплекс "Русь ",  
ЄДРПОУ 35534818 

Переговорна 
процедура, підстава 
ст. 35 п. 2 абз. 2  
ЗУ «Про публічні 
закупівлі» 

1 285 200,00 грн.  

_______________________ 
* 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). 
 
9. Результати проведення оцінки пропозицій переговорної процедури  
Товариство з обмеженою відповідальністю "Готельний комплекс "Русь" 
 
10. Уповноважена особа за ведення закупівель – С. А. Коваль 
 


