
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір 

(під час застосування переговорної процедури) 
UA-2020-09-02-010869-b 

 

1. Найменування замовника: Відокремлений підрозділ всеукраїнської громадської організації 
"Федерація хокею України" в м. Києві 

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

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 41509245 

3. Місцезнаходження замовника: 04211, Україна, м. Київ обл., м. Київ, Йорданська, 4г 

31. Вид предмета закупівлі: Послуги 
 
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 

Послуги льодового майданчика 
та прилеглих приміщень, код - 
92620000-3 - Послуги, 
пов’язані зі спортом за ДК 
021:2015 Єдиного 
закупівельного словника  

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

378.5 Година  Україна, 
Відповідно до 
документації  

до 31 грудня 2020  

 
81. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

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

Надання послуг   Пiсляоплата  15  Робочі  100  

 
82. Джерело фінансування закупівлі: 
 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   1349000 UAH  
 

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 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЛЬОДОВА АРЕНА НА 
ВДНГ"  

43422234  03127, Україна, м. Київ, м. 
Київ, проспект Академіка 
Глушкова, буд. 1  
 
+380937485429  

1 349 000 
UAH  

 



13. 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 
 
14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі 
Замовником було оголошено процедури відкритих торгів щодо закупівлі Послуги льодового майданчика та 
прилеглих приміщень, код - 92620000-3 - Послуги, пов’язані зі спортом за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного 
словника за номерами UA-2020-07-24-002516-c та UA-2020-08-11-001029-b, які були відмінені через відсутність 
достатньої кількості тендерних пропозицій. Враховуючи, що було відмінено дві процедури закупівлі, 
Замовником прийнято рішення застосувати, як виняток, переговорну процедуру закупівлі, відповідно до п.1 ч.2 
статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі». 



Протокольне рішення (протокол) № 10 

уповноваженої особи 

 

ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ "ФЕДЕРАЦІЯ ХОКЕЮ УКРАЇНИ" У МІСТІ КИЄВІ 

 

м. Київ                                        «02» вересня 2020 року 

 

Порядок денний: 

1. Про прийняття рішення про намір укласти договір на закупівлю Послуги льодового 

майданчика та прилеглих приміщень, код - 92620000-3 - Послуги, пов’язані зі спортом  за  

ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника (далі - Закупівля) за результатами 

проведених переговорів з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ЛЬОДОВА АРЕНА НА ВДНГ" (далі – Учасник). 

2. Про оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (Додаток 1) в 

електронній системі закупівель згідно Закону України «Про публічні закупівлі (далі – Закон). 

 

Під час розгляду першого питання порядку денного: 

Враховуючи, що було відмінено дві процедури  відкритих торгів щодо Закупівлі за 

номерами UA-2020-07-24-002516-c та UA-2020-08-11-001029-b, через відсутність достатньої 

кількості тендерних пропозицій, прийнято рішення  застосувати, як виняток, переговорну 

процедуру відповідно до п.1 ч.2 статті 40 Закону.  

На виконання норм частини 4 статті 40 Закону та для виконання функції, покладених 

на уповноважену особу, необхідно прийняти рішення про намір укласти договір про 

Закупівлю за результатами проведених переговорів з Учасником.  

  

Під час розгляду другого питання порядку денного: 

Згідно з частиною 5  статті 40 Закону, повідомлення про намір укласти договір про 

закупівлю обов’язково безоплатно оприлюднюється в електронній системі закупівель 

протягом одного дня після ухвалення рішення  (Додаток 1). 

Таким чином необхідно оприлюднити повідомлення про намір укласти договір про 

закупівлю з Учасником в електронній системі закупівель. 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти рішення про намір укласти договір за результатами проведених переговорів 

щодо Закупівлі  з  Учасником. 

2. Оприлюднити Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю в електронній 

системі закупівель  (Додаток 1) згідно з частиною 5 статті 40 Закону.   
 

 

               Уповноважена особа 

 

 

 

 

О.О.  Єфімов  

 


