
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір 

(під час застосування переговорної процедури) 
UA-2017-11-29-001911-c 

 

1. Найменування замовника: КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД "МІСЬКА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА 
ШКОЛА ІЗ ЗИМОВИХ ВИДІВ СПОРТУ" 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 38114032 

3. Місцезнаходження замовника: 49068, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. 
Набережна заводська, 53 

 
4. Конкретна назва 
предмета закупівлі 

5. Коди відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі (за 
наявності) 

6. Кількість 
товарів або обсяг 
виконання робіт 
чи надання 
послуг 

7. Місце поставки товарів 
або місце виконання робіт 
чи надання послуг 

8. Строк 
поставки 
товарів, 
виконання робіт 
чи надання 
послуг 

Імітатор воротаря 
IQHockey Код: 
INOV-02  

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

2 штуки  49034, Україна, 
Дніпропетровська область, 
м. Дніпро, Набережна 
Заводська, будинок 53  

від 29 листопада 
2017 
до 12 грудня 2017  

Тренажер для 
дриблінгу 
POWERSHOT 2*1 м 
IQHockey Код: 
INOV-01  

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

10 штуки  49034, Україна, 
Дніпропетровська область, 
м. Дніпро, Набережна 
Заводська, будинок 53  

від 29 листопада 
2017 
до 12 грудня 2017  

Тренажер "змейка" 
DN-69 IQHockey 
Код: INOV-05  

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

4 штуки  49034, Україна, 
Дніпропетровська область, 
м. Дніпро, Набережна 
Заводська, будинок 53  

від 29 листопада 
2017 
до 12 грудня 2017  

Конус тренувальний 
38 смZELSPORT  

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

20 штуки  49034, Україна, 
Дніпропетровська область, 
м. Дніпро, Набережна 
Заводська, будинок 53  

від 29 листопада 
2017 
до 12 грудня 2017  

 

Інформація про учасника (учасників) 
 
9. Найменування учасника 
(учасників) (для юридичної 
особи) або прізвище, ім’я, по 
батькові (для фізичної особи), з 
яким (якими) проведено 
переговори 

10. Код згідно з 
ЄДРПОУ/реєстраційний номер 
облікової картки платника 
податків учасника (учасників), з 
яким (якими) проведено 
переговори 

11. Місцезнаходження (для 
юридичної особи) або місце 
проживання (для фізичної 
особи) учасника (учасників), 
з яким (якими) проведено 
переговори, телефон 

12. Ціна 
пропозиції 

ФОП "КОТЕЛЕВСЬКА 
АННА ОЛЕКСАНДРІВНА"  

3114515128  08300, Україна, Київська 
область, м. Бориспіль, 
Володимира Момота,буд.46, 
кв.76  
 
+380676388333  

37 680 
UAH з 
ПДВ  

 
13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України 
“Про публічні закупівлі” 



cт. 35, п 4 Якщо замовником було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників, при 
цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника не повинні 
відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тедерній документації 
 
14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі 
згідно п.п4.14 "Положення про застосування системи електронних закупівель товарів, робіт і послуг у 
Дніпропетровській області", затвердженого Рішенням міської ради від 08.06.2016 №30/19 "якщо закупівля 
визнана такою, що не відбулася тричі підряд, замовник має право укласти прямий договір з будь-яким 
учасником..."  



 
 
 
 

Комунальний позашкільний навчальний заклад  
« Міська дитячо-юнацька спортивна школа із зимових видів спорту» 

 Дніпровської міської ради 
 

 
49068, м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53, email: mdyssсh.zima@ukr.net 

                                                                                                                       тел.735-25-34; 735-25-32 
      

ПРОТОКОЛ №11 
Відповідальної особи по проведенню закупівель через систему електронних закупівель 

ProZorro 
м. Дніпро                                                                                                                                          28.11.2017                        

 
Згідно оприлюдненого Додатку до плану річних закупівель та в межах кошторисних 

призначень 2017 року, враховуючі «Положення про застосування системи електронних 
закупівель товарів, робіт і послуг у Дніпровській міській раді» затвердженого рішенням 
сесії Дніпровської міської ради УІІ скликання, аналітичного огляду запланованої закупки 
№32605422 від 10.08.2017 року (відповідь на звернення КПНЗ «МДЮСШ із зимових видів 
спорту» ДМР №32605364  від 07.08.2017 року через систему УкрДок), 10 серпня (05 
вересня) 2017 року  через систему електронних закупівель ProZorro була виставлена 
мультилотова закупка товару – придбання інвентарю для спортивних ігор на відкритому 
повітрі для відділення хокею КПНЗ "МДЮСШ із зимових видів спорту" ДМР – на 
загальну суму – 60 965,00 грн. (ворота хокейні професійні 1,83*1,22м MadGuy-2 шт.; 
імітатор воротаряIQYockey Код INOV-02-2шт.;імітатор гравця MadGuy- 4шт.; шайби 
хокейні стандартні Fissher -HO114- 200 шт.; платформа для балансування BOSU Balance 
Trainer - 4 шт.; конус тренувальний 38см ZEL-SPORT Vakimasport - 20 шт.; дошка тактична 
тренерська 90*120 MadGuy - 2шт.; тренажер «Змейка» DN-69 IQHockey Код: INOV-05 у 
кількості - 4 штуки; та Тренажер для дриблінгу POWERSHOT 2х1 м IQHockey Код: INOV-
01 у кількості - 10 штук.), включаючи всі податки і збори. 

При оголошенні допорогових торгів, був оприлюднений, в тому числі, й перелік 
документів, які необхідні для проведення кваліфікації Учасника. 

 Крім того, визначений етап, на якому такі документи повинні бути подані. 
Документи для кваліфікації учасник повинен надавати разом з пропозицією. 
              Ідентифікатори закупівлі   Код ДК 021:2015: 37410000-5 

 
             UA-2017-08-10-000963-b   UA-2017-09-05-001887-c 
             UA-2017-08-28-000657-a   UA-2017-10-03-001923-b 
             UA-2017-09-05-001522-c   UA-2017-10-17-001560-c 
 

 Закупівлі за даними лотами - не відбулися жодного разу, з причини 
неконкурентноспорможності ціни – пропозицій не надійшло взагалі. 

Згідно п.п.4.14 «Положення про застосування системи електронних закупівель товарів, 
робіт і послуг у Дніпропетровській області», затвердженого Рішенням міської ради від 
08.06.2016 №30/19  «якщо закупівля визнана такою, що не відбулася тричі підряд, 
замовник має право укласти прямий договір з будь-яким учасником…» 

Відповідно п.4 ч.1 ст.35 Закону №922 передбачена процедура закупівлі –переговорна. 
Доцільно було провести переговори з постачальниками, які є офіційними 

представниками на України товарів для хокею – бо ціна на вказаний товар є низькою. 



Через портал Prom.ua  найшли постачальника.  
ФОП «КОТЕЛЕВСЬКА АННА ОЛЕКСАНДРІВНА» у відповідності до ст. 16 

вищевказаного Закону, не потребує додаткового підтвердження документального 
інформації про відповідність учасника кваліфікаційним вимогам – достатньо виконання 
аналогічного договору. достатньо виконання аналогічного договору (Договір буде надано 
до моменту укладання основного договору). 
    КПНЗ «МДЮСШ із зимових видів спорту» ДМР закуповує простий, який не носить 
специфічний характер, технічні вимоги до нього є стандартним, а оплата здійснюється 
після поставки – кваліфікаційні критерії мінімізували до одної – Договір попередній. 
    28 листопада 2017 року з ФОП «КОТЕЛЕВСЬКА АННА ОЛЕКСАНДРІВНА» були 
проведені переговори  та дійшли згоди прийняти рішення про намір  укласти договір. 
    Повідомлення про намір укласти договір  протягом одного дня буде оприлюднено на 
веб-порталі Уповноваженого органу. 

Так, в силу норми ч.3 ст.35 Закону №922 КПНЗ «МДЮСШ із зимових видів спорту» 
ДМР має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної 
процедури закупівлі у строк не раніше через 10 днів з дня оприлюднення на веб-порталі 
Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір за результатами 
застосування переговорної процедури, т.т. 11 грудня 2017 року. 

Форма повідомлення про намір укласти договір затверджена наказом Мінеконом 
розвитку від 22.03.2016 №490. 

 
      Головний бухгалтер                                                               О.Ю. Раєвська 

 


