
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір 

(під час застосування переговорної процедури) 
UA-2019-11-20-000657-c 

 

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  

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

від 09 січня 2019 
до 31 грудня 2019  

 
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  Управління фізичної культури та спорту ЛОДА  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 Ольга 
Євгенівна  

2363211065  81000, Україна, Львівська 
область, м. Яворів, вул. 
Л.Українки  
 
б/т  

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 № 385 від 19.11.2019 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. 



IPOTOKOJI]M
niq 20.11.2019p.

3aciAaHHs TeHAepHoro roNlireTy Jlsnincrnoro o6.nacnoro qeHTpy o.nirunificsxoi

ui.qroronru il rnuogux nugin cnopry m. HoaoenopincrK uloAo BI'l3HaqeHH,

uepeMoxur.

Ilpucy"uri:
Cerperap reBAepnoro nolrirery:
KaciqH Omra IsaHisHa

9.neHu rengepnoro roruirery:
Byxra,nrep:
flasemo Ifto6og OcranisHa

Tpeuep - BIrKJraAaq:

9ixaxues M.B.

3ATIPOIIIEHI:
flpegcraeuux yqacHuKa flpolleAyprz eaxyniani :

Pouanrox C),rrra €erelrisua

llopngorc AeHHIrfi:
llpoee4eHHr neperoaopin 3 yr{acg[KoM uroAo Bu3Har{eHH, [epeMoxqq

rporleAypri saxyniali nocrlyr (xon .(K 021 :2015 92620000-3 nocnyrl4 nos's:aHi si

cnoproM ), a caue:

- rrocJryru 3 eKcnJryarauii cnopruenux cnopy.u (nocnyru 3 opeHAI4 cfioprl{BHo-

o3AopoBr'roro KoMnJrer(cy 3 JIboAoBoIo apeHolo s N4. Hosossopincrx).

Cryxaau:
fIiA .rac neperoeopir (DOII Pouanrox O.e. 6yta uagaua ni4reep4xeua

AoKyMeHrarrbHo in$oprr.taqix npo nignori4uicrs yqacHuKa xna,riSiraqifinurra

BrrMoraM niAnosiAuo Ao crar, i 16 3Y <llpo ny6:riuui :arynie;ri>.
B xoAi o6rosopeunr 6yru po:rrauyri icrorni yuosu uaii6yrHloro AoroBopy npo

HaAaHH' nOCJryr Ta [OrOAXeHa KIHIIeBa UlHa.

Cexpe'rap reHAepHoro xouirery Kacisn O.I. sanponouyBaJla Blanecru nopyureni

fl r4TaHH' Ha rOJrOCyBaHHr.

llpouonyerBcfl:
1. Bnsxaqraru nepeMoxq, neperonopnoi npoueAypll aaxyniui nocnyr y cdepi

cnopry (rcoa !K 02I :2015 92620000-3 nocrryrui noB'sgaHi :i cnoprorra), a carrae



- rlocJryrlr 3 eKcfinyaTallll

o3AOpOBqOrO KOMIJTeKCy 3

KacisH O.L ((3a)

flasemo JI.O. (sa)
r{iranues M.B. (3a))

cnopT[rBHr{x cnopyA

JrboAoBolo apeHolo B

(noc:ryru 3 opeHAH cloprl{BHo-
n. Horoaaopincrx):

2. 3aeepuuru npoueAypy :axyniui
ny6niuui saryniui>:

Kacixu O.I. (3a))

llasemo rI.O. ((3a))

r{iranuer M.B. (<3a)

siAnosirHo Ao crarri 35 3arouy Vxpainu <llpo

Bupimu.rru:
BugHa.{Nru [epeMoxu, neperoBopHoi npoueAyprz aaxynin,ri nocJryr y c$epi cnopry
roa AK 021 : 2015 92620000-3 nocrryru nos'q:aui si cnoprona), a caMe:

- nocJryrr{ 3 eKcnJryararlii cnoprllanrlx cnopyA (nocnyru 3 opeHAr.r crIoprI,IBHo-

o3AopoBqoro KoMnneKcy 3 nboAoBolo apeHoro s A4. Hosoqsopiacrx):

1. Cexperapro reHnepuoro xoui'rery Kacisn O.L na Br,rKoHaHHf, rracruHri r"perroi
cratri 35 3y nflpo ny6rivni :aryniui> :a6e:ne.raru ny6nixaqiro
nosiAor\4reuu.f, npo uarraip yKnacrr,t Aoronip y crpoK, ecraHoereHufi qacrrzHoro

3 crarri 35 3Y <llpo ny6niuui saxynir.ni>, :a6e:[e.r[ru onpnrrclueHur qiei
iuSoprraaqii Ha Be6-floprari YnosHoeaNeHoro opraHy 3 nuraHb :axyninelr.
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KaciqH O,1lna IsaHieHa

flaserxo lfto6on OcranisHa

Cr,rag reHAepHoro xomirery:

Cexperap renAepHoro xomirery:
fo,roeullfi 6yxra,rrep

V.nert reHqeprroro xomirery
Byxra,rrep

tlrerr rcnqeprroro rcotri'rery
Tpcrrep-nu xlragav r{ixanqes Muxaii-rro Banepifi onuu@/


