
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення спрощеної/допорогової закупівлі 

UA-2020-11-07-000382-c 
 

Найменування замовника: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФЕДЕРАЦІЯ ХОКЕЮ 
ЛЬВІВЩИНИ" 

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 37205631 

Місцезнаходження замовника: 79044, Україна, Львівська обл., Львів, ВУЛИЦЯ 
ГЕНЕРАЛА ЧУПРИНКИ, будинок 55 А 

Контактна особа замовника, уповноважена 
здійснювати зв’язок з учасниками: 

Романюк Микола , 380672195357, 
mykola_romanyuk@ukr.net 

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Узагальнена назва предмета закупівлі: Надання транспортних послуг для перевезення хокейної 
команди "Галицькі Леви" в 2020 році. 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:60140000-1: Нерегулярні пасажирські 
перевезення 

Назва предмета 
закупівлі 

Коди відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі 
(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 

Надання транспортних 
послуг для перевезення 
хокейної команди 
"Галицькі Леви" в 2020 
році. 

ДК 021:2015: 
60140000-1 — 
Нерегулярні 
пасажирські 
перевезення 

1 послуга  Україна, Відповідно 
до документації  

від 23 листопада 
2020 
до 31 грудня 2020 

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

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

Надання послуг   Пiсляоплата  7  Робочі  100  
 

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 

100 000,00 UAH 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет  Кошти Львівської обласної ради.  100000 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1 000,00 UAH 

Математична формула, яка буде застосовуватися при проведенні електронного 
аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки: 

відсутня  



Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 17 листопада 
2020 10:00 

Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): 0,00 UAH 

Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): відсутній 

Дата та час розкриття тендерних пропозицій відсутній  

Дата та час проведення електронного аукціону: відсутній  

Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 

 



Документація  
 (про проведення спрощеної закупівлі) 

 
1. Замовник: 
1.1. Найменування: Громадська організація «Федерація хокею Львівщини». 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37205631 
1.3. Місцезнаходження: 

Адреса: 79044, Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Генерала Чупринки,55а. 
Тел./факс: (067)2195357. 
Е-mail: mykola_romanyuk@ukr.net 
Категорія замовника: підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 
частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» 

2. Інформація про предмет закупівлі: 
2.1. Найменування предмета закупівлі: код за ДК 021:2015 (CPV): (60140000-

1–Нерегулярні пасажирські перевезення) «Послуги з перевезення хокеїстів 
команди «Галицькі Леви» в 2020 році». 

2.2. Очікувана вартість закупівлі: 100000,00 грн. (сто тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ. 
2.3. Кількість товару або обсяг виконаних робіт чи послуг:  
    кількість: 1 послуга. 

 місце надання послуг: 81053, Україна, Львівська область, Яворівський район. 
3. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження. 
Учасник повинен надати у складі своєї пропозиції наступні документи: 
3.1- оригінал або копію Витягу та/або Виписки з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; 
3.2-  оригінал або копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або витягу з 

реєстру платників ПДВ (якщо Учасник є платником ПДВ) або платника єдиного 
податку (якщо Учасник є платником єдиного податку); 

3.3- у вигляді листа (довідки), у довільній формі, надати контактні дані 
компанії-учасника (з зазначенням реквізитів учасника: повне найменування/прізвище, 
ім’я по батькові учасника; код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код учасника; 
місцезнаходження; телефон; факс; E-mail, відомості про контактну особу (ПІБ, 
посада, контактний телефон); інформація про реквізити банківського рахунку, за 
якими буде здійснюватися оплата за договором в разі визначення учасника 
переможцем. 

3.4- Статут (для юридичних осіб) або інший установчий документ, з усіма 
змінами та доповненнями; 

3.5- документи, що підтверджують повноваження посадової особи або 
представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції, а 
саме: 

- для юридичної особи: 
а) документи, що підтверджують повноваження керівника: протокол 

установчих (загальних) зборів або рішення засновника та наказ (розпорядження) про 
призначення, або про вступ на посаду (для суб’єктів підприємницької діяльності – 
фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців за наявності); 

б) якщо підписувати документи пропозиції буде інша уповноважена особа, то 
учасник надає оригінал або копію довіреності або доручення та копію паспорту такої 
особи. 

- для фізичної особи або фізичної особи-підприємця: 



а) оригінал чи копію паспорта громадянина (сторінок 1, 2, 3 та сторінка з 
інформацією про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи) або 
копію паспорта громадянина України у формі картки (ID-картка). 

У разі якщо тендерна пропозиція подається об'єднанням учасників, до неї 
обов'язково включається документ про створення такого об'єднання.   

3.6 - Форму-пропозицію (Додаток № 1); 
Пропозиція Учасника, оформлена на фірмовому бланку (у разі наявності) у 

відповідності до вимог Додатку № 1 до цієї документації, подається Учасником у 
вигляді сканованої копії у форматі pdf. 

В графі «Вартість пропозиції» зазначається загальна вартість предмету 
закупівлі - стартова сума аукціону. 

Пропозиція повинна містити загальну вартість предмету закупівлі та вартість за 
одиницю (одиниці) продукції, що відповідають ціновій пропозиції, поданій 
учасником через систему електронних закупівель до початку аукціону. 

Загальна вартість пропозиції (стартова сума аукціону) зазначається з 
урахуванням всіх витрат, пов’язаних з предметом закупівлі, у відповідності до вимог 
цієї Документації. 

3.7- Проект Договору (Додаток № 2); 
3.8.- Учасник повинен мати у своїй власності або на праві оренди великі 

автобуси місткістю не менше 30 місць, і надати скан копії права власності або договір 
оренди. 

3.9- інші документи (за наявності) на розсуд учасника. 
4. Інша інформація: 
4.1. Документи, які вимагаються Замовником, подаються у сканованому 

вигляді (формат PDF) за підписом уповноваженої посадової особи Учасника. 
Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до Замовника та 
підписаних відповідним чином, несе Учасник. 

4.2. Учасник визначає ціну договору з урахуванням усіх своїх витрат, податків і 
зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. Не врахована Учасником вартість 
окремих послуг чи товарів не сплачується замовником окремо, а витрати на їх 
виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції. Вартість 
пропозиції повинна бути чітко визначена. 

4.3.Замовник залишає за собою право перевірки наданої Учасником інформації, 
що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним. 

4.4. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про 
закупівлю повинен надати: 

1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю; 
2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на 

провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або 
ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. 

4.5. У разі участі об'єднання учасників підтвердження відповідності 
кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об'єднаних 
показників кожного учасника такого об'єднання на підставі наданої об'єднанням 
інформації. 

4.6.У разі якщо переможцем процедури закупівлі/спрощеної закупівлі є 
об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого 
об’єднання учасників. 

5.  Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо: 
1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про 

проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі; 



2) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від 
укладення договору про закупівлю; 
Інформація про відхилення пропозиції учасника оприлюднюється протягом одного 
дня з дня прийняття рішення Замовником та публікується в електронній системі 
закупівель та автоматично надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена через 
електронну систему закупівель. 

6. Замовник відміняє спрощену закупівлю в разі: 
1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг; 
2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення 

законодавства з питань публічних закупівель; 
3) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. 
7. Терміни укладання договору: 
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний 

переможцем спрощеної закупівлі, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття 
рішення про намір укласти договір про закупівлю. 

8. Транспорт учасника повинен прибути у визначений сторонами час до місця 
розташування команди «Галицькі Леви», за адресою 81053, Львівська область, 
Яворівський район, м. Новояворівськ, вул.. Шевченка,5, забрати хокеїстів і відвезти 
на матчі Чемпіонату України в інше місто в межах України, після чого доставити за 
місцем розташування команди. 

9. Перевага надається Учаснику, який вже перевозив хокеїстів команди 
«Галицькі Леви» у попередні роки, а також тому, хто вже має досвід перевезення 
хокейних чи інших спортивних команд.  
 


