
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір 

(під час застосування переговорної процедури) 
UA-2019-10-21-003149-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 
Правобережних районів м. 
Києва для ДЮСШ «Крижинка»  

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

1 послуга  02000, Україна, 
місто Київ, Київ, 
проспект 
Академіка 
Глушкова, буд.1  

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 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Льодова 
арена ВДНГ»  

42402479  02000, Україна, місто Київ, Київ, 
проспект Академіка 
Глушкова,буд. 1  
 
++380674069200  

846 000 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 J\! 372
piureunr renaepnoro rrollirery Ilenrpa,ri:oeanoi 6yxra,lrepii quuuo-

roHaqr,KHx crroprrrBHnx [rKi,t npo Bu3uaqeHHrr flepelroxqn

<21> NosrHr 2019 pory 14r15

Ilpncyrei:

ro:roea rea4epuoro xouirery

3acry[HLrn roroBr,r reHAepHoro KoMiTery

qneH TerilepHoro KoM iTery

qreH TeHnepHoro KoMiTery

qneH TeEAepHof o KotviTery

ceKperap rert4epHoro KoMiTery

Bcbozo:6 oci6

.. ru. Krls

MaprrroB LI.

CrerlaHrck H.O.

Ma,rrueB f-B-

LiyxMaHeHko H.C..

KoBnaH I{.O.

Bon6or f.B.

Ilopagor< genuuii:

1. Po:rns.q ra nepeeipra gilnogiaHocri $anioiKaqiiiHr-rM (ptirepirM ra irlnfirt efir(oraNr
Vvacar.ixa neperonopnoi npoqerypn roBapficrBa 3 o6MexeHoro eianoeiraaruicrro
<Jlro1oaa apera Bl{Hf> no raxynicni 3a (o!oM CPV 3a ni( 021:2015 xoa 92600000-7
fTocrl'r r crlcp'cnoprl - cnoprib,lo o'r'ropoBvi rruc,rlrr rbo,'ioBor o vdHnaH!rhKa ,a
nprllrct-Jrux nptruirqert pra y+rie Ilpaeo6epeNaux paiiotin M. KrjeBa lrnr AIOCII

. (KpIIxlrHKa>.

2. Onprirrognenrl piuenur reHAepqoro koMjTery Ha erexrpouloMy MauAaHlrrKy
httpr//bid.e-tender.biz.

L!'ryxar'rn:

i. Bucrynnr ronoBa :reH,[epEoro (oMirery MaprHoB-'I.[., srr<uit rroBiAoMl{B, tqo 3a
pe3yllbrara,'rj npoBe;1enot neperoBopnol npouelypr4 no ral<yniBni lx Ko.{oM CPV 3a II(
021:2015 nog 9260A000-7 Ilocnyrx y cQepi cnopry - croprrBrro-o3Aoporri nocryra
JIEoIoBoro MatlasqJ{(a ra npurerrrx npr.tMixleHr, Inq )qHiB llpaBo6epexHrx pailoHiB M.

Kueaa 1-rrr .{IOCIII <<ItprtNimr<o llepeMox{eM Bl3fiaqeHlia V.racnax r.oaapucrso :
. o6MexeEoro tsiAnoBiAanEHicrro (JlboloBa apeHa B,{Hf>. 3a pBynETaraMr{ nepeBip$r
lla'qaEux llo(yMeHTiB Inr nillrBeplr(eHHr xaanitliraqifinnx Ta iHrl]Ex Br.iMor roBapucTBa 3

o6MexeHoro ailnoBinaJlBHicrro (JlboaoBa apeHa BAHf) Bra3Ha'.reHo, r(o Bci JloKyMeHrH
naAaHi. B 3B's3Ky 3 rIfiM Heo6xillHo npriinnu piruennl flpo BrrHaqeHHe trepeMor([eN{
ToBaprcTBo 3 o6MexeHoro BiInoBiAarF,HioTm (JlholoBa apeHa B!Hf>, lx ri,rxe, ro
oignoeinae rcalidrinaqiiHr.rM xpurepirM. OqHorracHo [poloEyeT6cr fip]aiiHrrfi piueirEq npo
EaMip ]'Kracrn .qororip npo 3a(yrriBnro 3 roBapucrBoM 3 ooMexeHoro BiA[oBilam,Ficlo
<Jlroaoea apena B{Hf>.

2. Bpaxotyrova Briura.[eHe ro-]roBa rel;1eprroro KoMiTery MaprHoB 1..{. :anpononyeae
npolollocyBaTrJ 3 IIpi4BOAy nfiTaHHt UIOqO BnlHlVeHHq llepeVOXUeU TOBapTICTBO 3

o6l"iexexoro Bin[oBiAmr,Hicrlo (JIboIoBa apeua BIHD), po3Micr].irr.i ltoBiIoMIreHHr npo
IraN{ip yxJracrri .{oroaip ra 3a(yliBnm :a ro.qon CPV 3a IK 021:2015 I(oA 92600000-7



IlooIyrn y crlepi cnopry - cnoprr{Brro-o3Jtopoavi nocryrur JrgonoBoro Mar.uagrr{(a ra
rrplillerfllx flprrMlrqenb Anc y'rliB llpaao6epeNr:ux paiioriB M. K]_reBa An, AIOCII(Kprixnl'(a) 3 ToBapr{crsov : o6MeNerrolo nilnoeiAa_nlticrm <Jlro.uoea apeEa BAHf).
Pe:ylr,rara noiuenxoro t-olJocyBaxHr gJteHin retaeproto xoviterv :

* lxrqo.uen reHAepEoro KoMiTery ronocyBaB <nporu> piillearl, iior_o norcl{eHrrq 3 qBoro
nplBo!) varcr ,!o rdc.trcr ro niu qH,lq 

^r\litcty.
IIIoao lannoro rrrt-taHHc, Bl.raeccnoro rta ror.rocyBaHrq, qr.rerrl relAepHoro KoMrre,r]
IrporoJ'IocyBaIr'r oaHoroJrocHo <<3an.

TeFAepHri (oMiTet. Bfipirllr.t B:

1. BIj3sarII lleper,roNqenr .roBapfcrBo 3 o6Me)KeForo Bi/llroBiaa,,rbHicrro <Jlroaosa apeHa
B{Hf> xr< raraii, uro.BiAroBirae KB.uit}ixaqii:iuuu ra irnrzM KpurepiqM neperoBoprol
npoUeAypa no 3a(ynlBrl 3a KoIoM CpV 3a IK 021:2015 xol 92600000_7 flocayrr y
coepi cnopr), - cnoprr.tBHo-o3aopo8si noc,rlra rboaoBol o MalilcHrtul(a-r.a llplrjre]rrllrx
npnrirqenl4,rn yvnie_llparo6epeNnr{x paiioljiB M. Kr{eBa lns IIOCLII (KprxEIl(D.

2. Iopyi,]d'tLr cexperapeii rer{IepHoro (oMiTery orlpfinrcIr d-ru IlporoKor{ t.eHAeprrofo
KoMtrery npo Bi43HaqeHHr flepevoNqr Ha erreKrpolHoMy MaiillaHil'jKy httpt//bid.e
tender.biz.

3. Iopyqurn cerpcrapeci TeH/Icpftoro (rrMiTcry unpunlo/.iEa.tr Ha erreKTpoHHoMy
r'raiiAaHqri(y http://bid.e-tender.biz. lloBinoMneHIJ, fipo HaMip yr<.nacru loroeip :
Ilepeuo>xqeu elexrpoHEoi rreperoBopHoi npoqeaypr no :arynioni 3a (oroM CpV 3a AK
021:2015 (or 92600A00-7 llocryrn y cQepi cropry - cropraBHo-o3.{opoB.ri rocnym
nBoloBoro Maiilal{rr,r(a Ta fipri]Iemr{x Lrpr{vitqexr, 1-]r,t yqHiB flpaBooeper(Hrrx paiioHiB

Ilocara, npitBmqe, ifi irrianu Pe3ynETar l:onocyBanrl (<:a> .ra
(rrpoxr>*)

r(orroMrcr/roJtoBa.reugepnoro xovirery Maplnoe Ll\.

I:(OHOMICT /ract)nHhK rOJtOB4 teHnepHOtO KOVitet)
Crenanror'H.O.

EKoEoMlcr /rueri reHlepHoro (oMiTery M,tnfillleB f.B.

3A

3a

ronoBEl,ut OJxfa[Tep/.JireH
lllxrraEenKo H.C.

TeH,(epBoro (oN0TeTy 3a

b)a{aanrep/rrneE TeHAepHoro KoMiTeTy I(OBlaH l(.o.

I lpoBI4Hr.lR q)a\rBeub rfa>.iaeus e ny6ni.,, r.1y

:a*y.ninel cexperap reluepnoro (oMirery Eorbol
f.B.

3t

3a



M. KrieBa,qnr AIOCIU rrl{pr{arHKD roBaprcrRoNt
(JlboAoBa apeEa BAHf).

3acr1mnll< ronoer reHAepnoro koMiTety

llneur rernepnoro r<ouirery:

Cerperap re;rleproro (oMiTery

f orona rergepuoro rovirery

3 o6MexeHoro BiAnoBiaarEEicrro

H.O.CTenanrox

f.B.Mantlrres

H. C. r{y<vaneuxo

I{.O.KoenaE

.B.Bon6o'f

,{.Map.rroe


