
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір 

(під час застосування переговорної процедури) 
UA-2020-11-23-003266-b 

 

Найменування замовника: Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Київської 
обласної організації ФСТ "Динамо" України 

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 
територіальної громади 

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 24261946 

Місцезнаходження замовника: Україна, Київ, 01033, м. Київ, Гайдара, 8 

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Узагальнена назва предмета закупівлі: Послуги пов’язані з використанням спортивних споруд 
(оренда льодового поля) 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:92000000-1: Послуги у сфері відпочинку, 
культури та спорту 

 

Hазва предмета 
закупівлі 

Коди та назви відповідних 
класифікаторів предмета 
закупівлі і частин 
предмета закупівлі (лотів) 
(за наявності)  

Кількість 
товарів або 
обсяг виконання 
робіт чи 
надання послуг 

Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт 
чи надання 
послуг 

Строк поставки 
товарів, 
виконання робіт 
чи надання 
послуг 

Послуги пов’язані з 
використанням 
спортивних споруд 
(оренда льодового 
поля) 

ДК 021:2015: 92000000-1 — 
Послуги у сфері 
відпочинку, культури та 
спорту  

55 година  Україна, Богуслав, 
09701, Київська 
область, вул. 
Польова, 47  

до 31 грудня 
2020  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 
Подія Опис Тип 

оплати 
Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, (%) 

Надання 
послуг  

Послуги пов’язані з використанням 
спортивних споруд (оренда льодового поля)  

Пiсляоплата 15  Робочі  100  

 
Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   100000 UAH  
Інформація про учасника (учасників): 
 

Найменування 
постачальника 
товарів, виконавця 
робіт чи надавача 
послуг 

Ідентифікаційний код учасника в ЄДР 
або реєстраційний номер облікової 
картки платника податків або серія та 
номер паспорта (для фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та офіційно 
повідомили про це відповідний 
контролюючий орган і мають відмітку у 

Місцезнаходження та 
контактні номери 
телефонів учасника 
(учасників), з яким 
(якими) проведено 
переговори 

Узгоджена 
ціна 
пропозиції 
учасника 
процедури 
закупівлі 



паспорті) постачальника товарів, 
виконавця робіт чи надавача послуг 

ТОВ «Лото – 
Інвест»  

38871072  09700, Україна, Київська 
область, Богуслав, вул. 
Польова, 47  
 
+380672187939  

100 000 UAH з 
ПДВ  

 
Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону 
України “Про публічні закупівлі”  
Відсутність конкуренції з технічних причин 
 
Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, 
технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури 
закупівлі 
Відповідно до п.2 ч.2 ст.35 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: переговорна процедура закупівлі 
застосовується замовником як виняток у разі відсутності 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. Визначившись щодо наявних спортивних споруд на території 
Богуславського району, вимогам, необхідним для проведення навчально-тренувального процесу та розкладу 
занять відповідає льодова арена ТОВ «Лото – Інвест» яке є власником Універсального навчально -тренувального 
центру «Льодограй». Дане підтверджується листом від Богуславської районної державної адміністрації 
Київської області № 07.2-35/3318 від 26.12.2019 року та листом від Виконавчого комітету Богуславської міської 
ради № 3319 від 26.12.2019, в яких зазначено, що Універсальний навчально –тренувальний центр «Льодограй» є 
єдиною спортивною спорудою на території Богуславського району, де можливе проведення тренувань з хокею з 
шайбою та фігурного катання на ковзанах. 






