
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення спрощеної/допорогової закупівлі 

UA-2020-11-20-015285-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 

7 послуга  Україна, Відповідно 
до документації  

від 02 грудня 
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   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: 01 грудня 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 

 



Технічні вимоги до предмета закупівлі «Надання транспортних  послуг для 
перевезення хокейної команди  «Галицькі Леви» в 2020 році» 

У зв’язку із відміною матчів Чемпіонату України з хокею серед юнаків, 

будуть проводитись товариські матчі в рамках навчально – тренувальних зборів 

та підготовки до Чемпіонату, який відновиться у 2021 році. 

Товариські поєдинки будуть відбуватися у декількох містах, зокрема: 

Київ, Біла Церква, Богуслав, Луцьк, Вінниця, Калуш. Дата і час матчів і виїздів 

буде узгоджуватися між Замовником і Учасником. Транспорт Учасника 

повинен прибути до місця збору хокейної команди «Галицькі Леви» за 

адресою: «Льодова Арена», 81053, Львівська обл., Яворівський р-н, м. 

Новояворівськ, вул. Шевченка,5, відвезти хокеїстів до місця проведення матчу і 

назад, до місця збору (маршрут Новояворівськ – Київ – Новояворівськ (1148 

км), Новояворівськ – Біла Церква – Новояворівськ (1166 км), Новояворівськ – 

Богуслав – Новояворівськ (1368 км), Новояворівськ – Вінниця – Новояворівськ 

(816 км), Новояворівськ – Луцьк – Новояворівськ (396 км), Новояворівськ – 

Калуш – Новояворівськ (298 км), Новояворівськ – Калуш – Новояворівськ (298 

км). Всього буде здійснено 7 виїздів на близько 5490 км. 

Транспортні засоби Учасника повинні бути місткістю не менше 50 місць, 

бажано марки «Неоплан» або «Мерседес». 

Перевага надається Учаснику, який має досвід перевезення хокейної 

команди «Галицькі Леви», або інших спортивних команд. 
 


