
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір 

(під час застосування переговорної процедури) 
UA-2020-11-11-008020-a 

 

Найменування замовника: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ХОКЕЙНИЙ КЛУБ 
"КРЕМЕНЧУК" 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 37154378 

Місцезнаходження замовника: Україна, місто Кременчук, 39602, Полтавська область, 
ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, будинок 54-А 

Вид предмета закупівлі: Товари 

Узагальнена назва предмета закупівлі: Екіпірування для хокею 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:37410000-5: Інвентар для спортивних ігор на 
відкритому повітрі 

 

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 

Екіпірування 
для хокею 

ДК 021:2015: 37410000-5 — 
Інвентар для спортивних ігор 
на відкритому повітрі  

43 штуки  Україна, місто 
Кременчук, 39602, 
Полтавська область, 
Проспект Свободи 
54 А  

до 31 грудня 2020  

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

оплати 
Період, 
(днів) 

Тип днів Розмір 
оплати, 
(%) 

Поставка 
товару  

Замовник зобов'язується прийняти та 
своєчасно оплатити Товар згідно з умовами 
Договору на протязі 10 банківських днів  

Пiсляоплата 10  Банківські 100  

 
Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   280000 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 

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

Узгоджена 
ціна 
пропозиції 
учасника 
процедури 
закупівлі 



паспорті) постачальника товарів, 
виконавця робіт чи надавача послуг 

ФІЛІППОВ ЮРІЙ 
ІВАНОВИЧ  

2385016653  73000, Україна, 
Херсонська область, місто 
Херсон, ПРОСПЕКТ 
УШАКОВА будинок 79 
квартира 43  
 
+380974901854  

280 000 UAH  

 
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 
Двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої 
кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом 
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