
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір 

(під час застосування переговорної процедури) 
UA-2019-03-13-001960-a 

 

1. Найменування замовника: Централізована бухгалтерія дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 26476487 

3. Місцезнаходження замовника: 02098, Україна, Київська обл., Київ, проспект 
П.Тичини,18 

 
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 

спортивно-оздоровчі 
послуги льодового 
майданчика та прилеглих 
приміщень для учнів 
Лівобережних районів м. 
Києва для ДЮСШ 
«Крижинка»  

ДК 021:2015: 
92600000-7 — 
Послуги у сфері 
спорту  

140 Година  07400, Україна, 
Київська 
область, 
Бровари, 
Київська, буд. 
316  

до 31 травня 2019  

 

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 

Приватне підприємство 
«Бранч»  

34578634  07400, Україна, Київська 
область, Бровари, 
Київська,буд.316  
 
380442001321  

448 000 
UAH  

 
13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону 
України “Про публічні закупівлі” 
cт. 35, п 4 Якщо замовником було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників, 
при цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника не 
повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тедерній документації 
 
14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі 
Відповідно п.4 ч.2 ст.35 Закону України «Про публічні закупівлі» «якщо замовником було двічі відмінено 
тендер через відсутність достатньої кількості учасників».Відповідно до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про 
публічні закупівлі» № 922-VIII (надалі – Закон) переговорна процедура закупівлі - це процедура, що 
використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з 
учасником після проведення переговорів з одним або кількома учасниками. 


