
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір 

(під час застосування переговорної процедури) 
UA-2019-10-15-001079-b 

 

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 

31. Вид предмета закупівлі: Послуги 
 
4. Конкретна назва предмета 
закупівлі  
(82. Джерело фінансування 
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  

1 послуга  07400, Україна, 
Київська область, 
Бровари, 
Київська, буд. 316  

до 31 грудня 2019  

 
81. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

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

Надання послуг   Пiсляоплата  10  Робочі  100  

 

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  

400 000 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 
переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі:… 4) якщо замовником було 
двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників» 



IlPoroxo,r Jtr 347

piurenur renaepuoro xolrirery ldenrpa,ri:oeanoi 6yxranrepii guuvo-
roHaqr,Krix cnopTHeHux uxi,'r npo elr:uavenxn rlepeMo?KIIq

(15) xoBrE 2019 po(T 12:15

Ilpncyrni:

roaona reraepaoro xoiuirery

3acryngl,IK rojtoB'l TeHAepgoro KoMnery

sneH T€HAepHoro KoMiTery

v:reu leunePnoro ror"rirery

qfieH TeHAepHOfO KOMnery

cexpeTap TefiaepForo KoMrTeTy

lr. Kain

MaprHoB l.A.

CrerramoK H.O.

qlxMaHeHKo H-C.

I(oBnaH I(O.

Manlturee f ,B.

5on6orf.B.

Bcl,ozo:6 oci6

IIop'IAoI( AeuHnii:

1. Po3rnt{ ra nepeeipra ei,qnoei.{Hocri rnani$ixauifinurt xprnepiav ra isurrzr'l nulrorall
y.lacl{Il(anepgloBopEoifipoueA}p[|IpuearuoroniA[p'IeMcTBa(Fpausilno:aryniuri

sa rco,qoM CPV ga l(K 021:2015 r<o,q 92600000-7 flocryra y coepi cropry - cropr'IBEo-

o:aopoovi nocrD'ru JlloaoBoro Maii.{aHq[(a ra fipuJlefrtfx flptrM ueH6 r''It ]rtIIJrB

Jlino6epexrux pafioaie v. K]reta .qls,UIOCIII <KpliNuriro'

2. Onpa:Iogneunl piIIIeHHt reHAepHoro 1(orvirery Ha ere(TpoHEoMy MaiAaI+Il'Ky

http://bid.e-tender'biz.

CryxarIl:

1. Btcrynun . roJIoBa rerrrepuoro rouirery Mapmon IA, tlr.tlfr noBl{oMLB' lqo 3a

p$ynr'TaraMlr npoBe.[eEoi fieperoBopHoi flpo(eryptr no 3aKy[iBni 3a Ko{oM CPV 3a AK

021:2015 Ko,q 92600000-7 Ilocnyrn y crlepi onopry - cuoprr'iBHo-o3nopoBqr nocryrr

.JlboaoBoro Mall{al+rlrKa ra flprjJrerill-ix fipltvirqeur ,qis ftrie lliBo6epexE[x pafioiriB M

Kr,reraA:ra'uIOCIII(Kplrxl-IH(a'IIepeMoXqeMj]n3!{aqerllii:iV.racuaxllpuratre
niaupueuctso <Epauv>. 3a pe:lynLTartull [epeBiprt lla'qaullx aox]'rvreHns ans

niat""p.rt*""t" ntuniQixauiilHr* ra innux aavor llpt'maraurt ni4[p!'IeMcrBoM (BpaHq)

BlBEairoEo, {o Bcr.{oKyMcn|L aa.{ani. B:a'asry: qltM Hgo6xiAlto npuiu l'J pi ieHurr

npo BI-I3HaqesII fiepeMoKleM flpaearne niprpaeltcrBo (EpaIIrD' t( Ta$llji glo

ei,qnoB'irae *eani0i*aqiiiaav r<purepinra. O,qaotacno npononyergct ltpdirit-M pi eEEt

npo naltip yuacrt loroBip fipo 3a$'niBnlo 3 IIpII BarItnM ni'{np[oMcrBoM (EpaHq)'

BpaxoByroqr BItKJrareFe rotoBa reluepHoro KoMirery MapsBoB I,U 3anpo[olryBaB

[porotocyBaTE 3 npl'lBo,ily ruiTaHHt lqo'{o BrBHaqeHEt llepeMoxqeM llp'{Barse

arionp""*t"o <Epauu>, po:rticrliru noeiaor'ueunl flpo HaMip yKnacr[ AoroBip sa

3a(yriBnrc 3a KoaoM CPV :a,{K 021:2015 noa 92600000-7 llocnyru y c{epi cnopry -

cnoprnBHo-o3,{opoBqi nocnyrr llo,loeoro Mai:i,[allqltl(a ra rlp![erJrllx nptrMjueEb ant

1.vnie llieo6epexnax paiionia v. I{ucna ars ,$OCIII <Kptrc-rnra> 3 IIpItBarEnM

niAnprertcrrov <BPanu>

Pe:1,rut a ru noiMeH Horo ronoc)'Barur v neu iu re;lepuol o Ko\4 i fel ) :



Iloca,{4 flpi3Bljole, illiuianll Pery:rrrar ronocYnauE ((3a) 9rl
(npoTrj>6)

3aEroFovicr/ronosa reEuepEofo (oMiTery I\4apsEoB l A'

Eronorticr /:acr;'nxut< rolloBlt regrepsoro (oMlTery

Crellalllo( H.O.

3a

3aErosoldcr /qneir res,uepEoro (oMiTery ManruteB I lJ'

fonoBuriii 6)xrarrep/vnet reuaepnoro (oMlTery

q)aMaHePKo H.C.

3a

3aElxraarep/ulea renaepEoro KoMiTery KoRnaH K U

frpoei,u"un' 6axioeur OaxiBeub 3 ny6niqHux

3a(y[iBenB/ ce(perap reHAepljoro (oMiTery Eon6or

f.B.

3a

* !ru.\o u:ren reltaepnoro (oMiTery ronocyBaB (rrporll) pltuesg '
npr Boay Malo rb noAaBa rHcc ao piL-oeJH, KOVirery'

'IOIO
notcHeHllt 3 ur,oao

IUo,[o AaHHoro [draltHtl, BrlHeccHoro Ha ro'rocyBaHHqt qJlenn reHAepHoro KoMiTery

nporoJrocyBaJrtI oanoroJrocrIo <<3att.

Tenaepuui t<ouirer rnPilruo:

1. Bu3IIarII lleperlox[ev flpuearue ni,uupaeltcrBo <Epallq) tK raroii:i' I]lo BianoBiaae

KBanioiKaqiiFnM Ta iIlIlIlrM (pl'ITepitM neperoBopHoi fipo{e'qypti no :axynioni la tonort

CPv:aAK02l:2015(oI92600000-TIloclynrycsepicropry-cnoprNerto-oraopoevi
rlocnlTr'l JIboaoBOrO Ma{.{aErI[Ka Ta npliJlefnrfi npItMiIrIeHL [n'I y'lltiB JIiBo6epeK {x

pailoEiB M. KEeBa rrq AIOCLII (KpuxuH(a)'

2. AopyqlrrE cerperapeoi TeHAepEoro (oMi'rery onpunloArrlJTl llporo(on relulepHoro

no"ir*y.rpo u"aruu""r" llepeMor(u{ fia eneKrpoqFoMy Maii.[aHqEKy http://bid.e-

tender.biz.

3. IopFurll cerperapeoi Tell,4eprroro (oMiTery olplinroasllrr Ira eneIcTpoullorry

vafi,qall.In(y http://bid e-tender.biz lloBiaoMneHEt'':rpo HaMip yl{Jlacrtl '[oroaip 
:;

IlepevoNueu eler<rpotuoi fleperoBoproi flpoqeA]p!r rro 3a(]'[iBri :a xolov CPV ga AK

021:2015 (o,{ 92600000-7 flocnyil, y cQepi cnopry - cfloprllBl{o-o3'{opoBql fiocnyru

nr,oAoBoro MatAarlrM(a ra npEnernllx [puMirqenl Arr y'{sie JIiBo6epexEIA paioslB M'

KIteBa nnt AIOCIII (I(plrNanra> flpuracruv ninnpnevcrBoM (bpal{q - '

3acr).[EnK ronoBt resrgpsoro (oMlTery

rlreEu reH.4epHoro (oMlrery:

Cercperap rengepuoro KoMiTerY

fonoBa reEnepEoro (oMlrery

fffr.o.r,""""oo
f .B.Man]{IIteB

H.C.91xvarlear<o

K.O.KoBnaI{

f .B.Bon6or

l.,q.MapfitoB


