
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір 

(під час застосування переговорної процедури) 
UA-2020-02-12-001005-b 

 

1. Найменування замовника: львівський обласний центр олімпійської підготовки із зимових видів 
спорту м. Новояворівськ 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 36383616 

3. Місцезнаходження замовника: 81053, Україна, Львівська обл., місто, м. Новояворівськ, вул. 
Привокзальна,1 

31. Вид предмета закупівлі: Послуги 
 
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 

Послуги з експлуатації 
спортивних споруд (послуги 
з оренди спортивно-
оздоровчого комплексу з 
льодовою ареною в м. 
Новояворівську  

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

95 година  81053, Україна, 
Львівська область, м. 
Новояворівськ, вул. 
Шевченка,5  

до 31 грудня 2020  

 
81. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

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

Надання послуг  Кошти обласного бюджету  Пiсляоплата  30  Робочі  100  

 
82. Джерело фінансування закупівлі: 
 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Інше  Обласний бюджет  190000 UAH  

 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 

ФОП Романюк О.Є.  2363211065  81000, Україна, Львівська 
область, м. Яворів, вул. Лесі 
Українки31/21  
 
03259-22-185  

190 000 
UAH  

 
13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України 
“Про публічні закупівлі” 
cт. 35, п 2 Відсутність 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 



 
14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі 
Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 35 ЗУ «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року № 922-VIII, у 
зв’язку з об’єктивною відсутністю конкуренції з технічних причин щодо постачання предмету закупівлі має 
бути застосована переговорна процедура закупівлі. Умова застосування переговорної процедури закупівлі – п. 2 
ч. 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» - 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. Проаналізувавши наявні комплексні спортивні споруди 
на території Яворівського району, Львівської області, варто зазначити, що вимогам, необхідним для проведення 
навчально-тренувальних занять по хокею з шайбою, відповідає спортивно-оздоровчий комплекс з Льодовою 
Ареною у м. Новояворівську, який знаходиться за адресою вул. Шевченка,5, м. Новояворівськ. Саме тому 
«Льодова Арена» є єдиною установою на території м. Новояворівська та Яворівського району, де можливе 
надання таких спортивних послуг. Також ця інформація підтверджується довідкою відділу культури, туризму, 
молоді та спорту Яворівської райдержадміністрації № 51 від 06.02.2020 року. Тому тендерним комітетом було 
прийнято рішення застосувати, як виняток, переговорну процедуру закупівлі, відповідно до пункту 2 частини 2 
статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922 – VІІІ від 25.12.2015. 
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3aciraHrrr reHAepHoro xolrirery "llruiscbxoro o6,rauroro uenTpy o,rinlniiicunoi
niArororxu i: :unosux sHAin crIopry M. HonornopincrK r]Iolto Btr3HaqeHHq

flepeMolr{qr.

IIpncyrHi:
f oJrosa reHAepuoro rouirery:
flo,rrora,ILo6orrup Porrauoelrq
rlreuu rerrqepuoro rolri rery:
Cexperap reru'Ieprroro xo*rirerl':
KacirrH O,'rcra IsanisHa

Eyxra"rrep:
flase,lro,rko6oB Ocranisr ra

'f pcttep - BnKJraAaq:
rliranuee M.ll.

3ATIPOIIIEHI:

uloAo Bt4 3HaqeHH.' nepeMoxrls

92620000 -3 noc,.ryrlr nos'q:aHi si

(noc,ryru 3 opeHAu cnoprr,rBHo-

I-lonoaeopincsx).

flponouyclr,cfl:

llpegcraauux yqacH14Ka npouelypt4 3a(yriB,'ri:

Pouaurcn C),rsra €sreuiaHa

Iloprgox AerrHr.rit:
flpone.4enrra neperoaopie 3 yrracHr.rKoM

npoueAypr.r :axynirni nocrryr (xoa !K 02I :2015
crroproM ), a carue:

nocJryrx 3 eKCnnyarartii cnoprrznunx cnopyr
o3lopoBqoro KoMnneKC,v 3 Jrr,olloBolo apeHoro B M.

C.,ryxa,ru:
llia qac neperoropia @OlI Ponanror O.e. 6yta uagaaa ni.qrrep4xeua

AoKyMeHraJrbHo in$oprraarlia rpo ri4nonignicrr yqacHr4Ka rea,rirf ixaqifinr.rrra

BuMoraM siArrosiAHo.qo crarri 16 3V <IIpo ny6niuni raxyniali>.
B xogi o5r-onopeuHr 6yla po:l':rruy'ri icrorui vr'roerz uafi6yrHr,oro /IoroBopy npo

HaAaHHfl nocJryr ra rroroAxeHa ninqeea qiHa.

foroea reHAepHoro rorrairery flolrcra ,II.P. :anponoHyBaB BrzHecrra nopyureui
flH] AHHfl HA |OIOCYBAHH'I.

1. Bugnaquru nepeMoxrl, neperoropuoi npoueAypn saxynieni rocnyr y cSepi
cnopry (ros [K 021 :2015 92620000-3 nocrryru ros'rgaHi si cnopron), a car'ae

- nocnyru 3 eKcnJryararlii cnoprunuux cnopyA (nocnyrra 3 opeHAr4 cnoprrlBHo-

o3,{opoBqoro KoMlJreKcy 3 JrboAoBoro apeHorc e N{. Hoeoseopinctx):



Ilomora JI.P. ((3a)

KaciqH O.I.

Ilaserxo JI.O. (3a)

9ixanqen M.B. (3D)

2. 3anepurraru npoqegypy saryuin.ni nianosiAHo Ao crarri 35 3aro Yrpaiura <flPo

ny6niuHi saxynisli>:

flonlora JI.P. ((3a)

KacisH O.I. (3a))

flaserKo JI.O. ((3a)

9iranues M.B. ((3a)

Blrpiruunu:
B,:ua.{uru nepeMoxq, neperoBopHoi npoUeAyp}r :axyninni nocnyr y cSepi cnopry

rco4[K021:2Ol592620000-3nocnyrrnos''q:]aHiricnopror'r)'acaMe:

- nocnyru 3 eKcnnyarauii cnopurnutlx cnopyA (noc:ryru 3 opeHAu cnoprl4BHo-

o3AopoBrloro KoMnneKcy 3 lrboAoBolo apeHolo e N{' Hosossopiacrx):

1. Cerperapro TeHAepHoro xor,lirety KaciqH o.I. sa BI,IKoHaHH' r{acTIIHI4 TpeTLol

craTri 35 3y <flpo ny6niuni saxynirni> 3a6e3neql4rl,I ny6nirauiro

noBiAoMneHHa npo nallip yKnacrl4 AoroBip y crpoK, BcraHoBJIeHufi qacrl4Holo

3 crami 35 3Y <IIpo ny6niuni aarynisni>, ga6eane.I['rl4 onputlloAueuHs uiei

inQoprraauii Ha Be6-floprruri vnosHosaxeHoro oplaHy 3 rLIraHb 3aKyliBenE.

Cr.laA TeHAepHoro rconirerY:

f o,rosa reIIAcpItoro xouirerY:

Cexperap rell1eplroro xorrlirery :

lo,rosHuii 6yxra,rreP

rl.neu reugepnoro rouirerY
Eyxrarrep

H,ren reuqepltoro ro*rirerY
Tpertep-sllx.ragau

flolrora .rLo6orrrrap PoNaaHoefiq

KaciqH Orura IsaHislla

IIase,rxo,rlrc6oe OclanieHa6iu-u r{irauues Muxailno Ba.nepift onrau




