
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір 

(під час застосування переговорної процедури) 
UA-2021-05-27-013157-b 

 

Найменування замовника: КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА 
ШКОЛА "ШКОЛА СПОРТУ" 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 37924086 

Місцезнаходження замовника: ЖИЛЯНСЬКА, 46, Київ, Київська область, 01033, Україна 

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Узагальнена назва предмета закупівлі: ДК 021:2015: 92620000-3 - Послуги, пов’язані зі спортом 
(Послуги із проживання та харчування під час проведення 
навчально-тренувального збору відділення з хокею з шайбою 
КДЮСШ «Школа спорту») 

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 із проживання під 
час проведення навчально-
тренувального збору 
відділення хокею з шайбою 
КДЮСШ «Школа спорту» 
(92622000-7 Послуги з 
організації спортивних 
заходів) 

ДК 021:2015: 92620000-3 
— Послуги, пов’язані зі 
спортом  

44 Людей  , Відповідно до 
документації, , , 
Україна  

від 31 травня 
2021 
до 12 червня 
2021  

Послуги із харчування під 
час проведення навчально-
тренувального збору 
відділення хокею з шайбою 
КДЮСШ «Школа спорту» 
(92622000-7 Послуги з 
організації спортивних 
заходів) 

ДК 021:2015: 92620000-3 
— Послуги, пов’язані зі 
спортом  

44 Людей  , Відповідно до 
документації, , , 
Україна  

від 31 травня 
2021 
до 12 червня 
2021  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 
Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%) 

Надання послуг   Пiсляоплата  25  Робочі  100  
 
Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   326040 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 паспорті) 
постачальника товарів, виконавця 
робіт чи надавача послуг 

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

Узгоджена 
ціна 
пропозиції 
учасника 
процедури 
закупівлі 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"САНАТОРІЙ-
ПРОФІЛАКТОРІЙ 
"ДІБРОВА"  

36484852  09111, Україна, Київська 
область, Біла Церква, 
ВУЛИЦЯ ЛІСОВА 
будинок 2-Б  
 
++380456363545  

326 040 UAH 
з ПДВ  

 
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 
Згідно ч. 1 ст. 40 Закону переговорна процедура закупівлі використовується замовником як виняток і відповідно 
до якої замовник укладає договір про закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов 
договору про закупівлю з одним або кількома учасниками процедури закупівлі. Переговорна процедура 
закупівлі застосовується замовником як виняток у разі наявності підстав, що визначені п. 1 ч. 2 ст. 40 Закону, а 
саме: якщо було двічі відмінено процедуру відкритих торгів (закупівлі UA-2021-04-30-005444-b та UA-2021-05-
11-004441-b), у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, 
визначеної цим Законом. При цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги 
до учасника процедури закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній 
документації. 
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