
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір 

(під час застосування переговорної процедури) 
UA-2020-10-30-001680-b 

 

Найменування замовника: Централізована бухгалтерія дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 26476487 

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

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Узагальнена назва предмета закупівлі: Спортивно-оздоровчі послуги льодового майданчика та 
прилеглих приміщень для груп Початкової Підготовки 2 
року та груп Базової Підготовки 1-2 років навчання для учнів 
шкіл Лівобережних районів м. Києва для ДЮСШ «Лідер» 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:92620000-3: Послуги, пов’язані зі спортом 

 

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 

Спортивно-оздоровчі послуги 
льодового майданчика та 
прилеглих приміщень для груп 
Початкової Підготовки 2 року 
та груп Базової Підготовки 1-2 
років навчання для учнів шкіл 
Лівобережних районів м. Києва 
для ДЮСШ «Лідер» 

ДК 021:2015: 92620000-
3 — Послуги, пов’язані 
зі спортом  

1 послуга  Україна, м. Київ, 
02192, м. Київ, 
Генерала 
Жмаченка,7  

до 31 грудня 
2020  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 
Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%) 

Надання послуг   Пiсляоплата  10  Робочі  100  
 
Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   194016 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 паспорті) постачальника товарів, 
виконавця робіт чи надавача послуг 

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

Узгоджена 
ціна 
пропозиції 
учасника 
процедури 
закупівлі 

Приватний заклад 
«Дитячо-юнацька 
спортивна школа з 
хокею з шайбою 
«Хокейний клуб 
«Торнадо»  

38256954  07301, Україна, Київська 
область, Вишгород, 
Межигірського Спасу, 
буд. 6  
 
+++380445439849  

194 016 UAH з 
ПДВ  

 
Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону 
України “Про публічні закупівлі”  
Двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої 
кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом 
 
Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, 
технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов 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» 



Протокол № 584 
рішення тендерного  комітету Централізованої бухгалтерії дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл про визначення Переможця 
 

 
«30» жовтня 2020 року   12:15м. Київ 

Присутні: 

голова тендерного комітету Кузьміна Л.І. 

член тендерного комітету Малишев Г.В. 

член тендерного комітету Чухманенко Н.С. 

член тендерного комітету Ковпан К.О. 

секретар тендерного комітету Болбот Г.В. 

Відсутні: 

голова тендерного комітету Марянов І.Д. 

заступник голови тендерного комітету Степанюк Н.О. 

 

Порядок денний: 

1. Розгляд та перевірка відповідності кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам 
Учасника переговорної процедури приватного закладу  «Дитячо-юнацька 
спортивна школа з хокею з шайбою «Хокейний клуб «Торнадо» по закупівлі за 
кодом CPV за ДК 021:2015 код 92620000-3. Послуги, пов’язані зі спортом 
Спортивно-оздоровчі послуги льодового майданчика  та прилеглих приміщень для 
груп Початкової Підготовки 2 року  та груп Базової Підготовки 1-2 років навчання 
для учнів шкіл Лівобережних районів м. Києва  для ДЮСШ «Лідер». 

2. Оприлюднення рішення тендерного комітету на електронному майданчику http://e-
tender.biz. 

Слухали: 

Виступив  голова тендерного комітету Кузьміна Л.І., який  повідомив, що за 
результатами проведеної переговорної процедури по закупівлі за кодом CPV за ДК 
021:2015 код 92620000-3. Послуги, пов’язанізі спортом Спортивно-оздоровчі послуги 
льодового майданчика  та прилеглих приміщень для груп Початкової Підготовки 2 року  
та груп Базової Підготовки 1-2 років навчання для учнів шкіл Лівобережних районів м. 
Києва  для ДЮСШ «Лідер» Переможцем визначений Учасник приватний заклад  «Дитячо-
юнацька спортивна школа з хокею з шайбою «Хокейний клуб «Торнадо». За результатами 
перевірки наданих документів для підтвердження кваліфікаційних та інших вимог 
приватним закладом  «Дитячо-юнацька спортивна школа з хокею з шайбою «Хокейний 
клуб «Торнадо» визначено, що всі документи надані. В зв’язку з цим необхідно прийняти 
рішення про визначення переможцем приватний заклад  «Дитячо-юнацька спортивна 
школа з хокею з шайбою «Хокейний клуб «Торнадо», як такий, що відповідає 
кваліфікаційним критеріям. Одночасно пропонується прийняти рішення про намір 



укласти договір про закупівлю з приватним закладом  «Дитячо-юнацька спортивна школа 
з хокею з шайбою «Хокейний клуб «Торнадо». 

Враховуючи викладене голова тендерного комітету Кузьміна Л.І.  запропонувала 
проголосувати з приводу питання щодо визначення Переможцем приватний заклад  
«Дитячо-юнацька спортивна школа з хокею з шайбою «Хокейний клуб «Торнадо», 
розмістити повідомлення про намір укласти Договір на закупівлю за кодом CPV за ДК 
021:2015 код 92620000-3. Послуги, пов’язані зі спортом Спортивно-оздоровчі послуги 
льодового майданчика  та прилеглих приміщень для груп Початкової Підготовки 2 року  
та груп Базової Підготовки 1-2 років навчання для учнів шкіл Лівобережних районів м. 
Києва  для ДЮСШ «Лідер». 

Результатипоіменногоголосуваннячленівтендерного комітету : 

Посада, прізвище, ініціали Результат голосування («за» чи 
«проти»*) 

Провідний фахівець сектору тендерних 
закупівель /голова тендерного комітету 
Кузьміна Л.І. 

за 

Економіст/голова тендерного комітету 
Марянов І.Д. 

відсутній 

Економіст /заступник голови 
тендерного комітету Степанюк Н.О. 

відсутня 

Економіст /член тендерного комітету 
Малишев Г.В. 

за 

Бухгалтер/член тендерного комітету 
Ковпан К.О. 

за 

Головний бухгалтер/член тендерного 
комітету Чухманенко Н.С. 

за 

Провідний фахівець сектору тендерних 
закупівель  / секретар тендерного 
комітету Болбот Г.В. 

за 

 

 

* Якщо член тендерного комітету голосував «проти» рішення, його пояснення з цього 
приводу мають додаватися до рішення комітету. 

Щодо данного питання, винесеного на голосування, члени тендерного комітету 
проголосували одноголосно «за». 

 

Тендерний комітет вирішив: 

1. Визнати Переможцем приватний заклад  «Дитячо-юнацька спортивна школа з 
хокею з шайбою «Хокейний клуб «Торнадо» як такий, що відповідає 



кваліфікаційним та іншим критеріям переговорної процедури по закупівліза кодом 
CPV за ДК 021:2015 код 92620000-3. Послуги, пов’язані зі спортом Спортивно-
оздоровчі послуги льодового майданчика  та прилеглих приміщень для груп 
Початкової Підготовки 2 року  та груп Базової Підготовки 1-2 років  навчання для 
учнів шкіл Лівобережних районів м. Києва  для ДЮСШ «Лідер». 

2. Доручити секретареві тендерного комітету оприлюднити Протокол тендерного 
комітету про визначення Переможцяна електронному майданчику http://e-
tender.biz. 

3. Доручити секретареві тендерного комітету оприлюднитина електронному 
майданчику http://e-tender.biz Повідомлення про намір укласти Договір з 
Переможцем електронної переговорної процедури по закупівлі за кодом CPV за ДК 
021:2015 код 92620000-3. Послуги, пов’язані зі спортом Спортивно-оздоровчі 
послуги льодового майданчика  таприлеглих приміщень для груп Початкової 
Підготовки 2 року  та груп Базової Підготовки 1-2 років навчання для учнів шкіл  
Лівобережних районів м. Києва  для ДЮСШ «Лідер». 

Члени тендерного комітету: 

 Г.В.Малишев 

Н.С.Чухманенко 

 

                                                                                                                        К.О. Ковпан 

Секретар тендерного комітету                                                                     Г.В.Болбот 

Заступник голови тендерного комітетувідсутня                                       Н.О. Степанюк 

Голова тендерного комітетувідсутній                                                        І.Д. Марянов 

Голова тендерного комітету                                                                        Л.І. Кузьміна 

 




