
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір 

(під час застосування переговорної процедури) 
UA-2021-03-23-001532-b 

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

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 36383616 

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

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Узагальнена назва предмета закупівлі: Послуги з експлуатації спортивних споруд (послуги з оренди 
спортивно-оздоровчого комплексу з льодовою ареною в м. 
Новояворівську 

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 

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

від 01 січня 
2021 
до 31 грудня 
2021  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 
Подія Опис Тип 

оплати 
Період, 
(днів) 

Тип днів Розмір 
оплати, 
(%) 

Надання 
послуг  

Розрахунки за поставлений товар здійснюються по 
безготівковому перерахунку протягом 5 
банківських днів з моменту отримання 
Замовником товару та належно оформлених 
товаро-супровідних документів (договору, 
накладної, рахунку)  

Пiсляоплата 15  Календарні 100  

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 

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

Узгоджена 
ціна 
пропозиції 
учасника 
процедури 
закупівлі 



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 

ФОП Романюк 
О.Є.  

2363211065  81000, Україна, Львівська 
область, м. Яворів, вул. 
Лесі Українки, 31/21  
 
(03259) 22-1-85  

190 000 UAH  

 
Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону 
України “Про публічні закупівлі”  
Відсутність конкуренції з технічних причин 
 
Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, 
технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов 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 виконавчого комітету 
Новояворівської міської ради № 1329/10 від 19.03.2021 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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