
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір 

(під час застосування переговорної процедури) 
UA-2020-04-07-000402-a 

 

1. Найменування замовника: ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА З ХОКЕЮ "СОКІЛ" 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 43197718 

3. Місцезнаходження замовника: 04119, Україна, м. Київ обл., Київ, вулиця Мельникова, будинок 46 

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 у сфері спорту - 
послуги льодового 
майданчика та прилеглих 
приміщень для проведення 
учбово-тренувальної роботи 
ДЮСШ з хокею "Сокіл"  

ДК 021:2015: 
92600000-7 — 
Послуги у сфері 
спорту  

996 Година  Україна, Відповідно 
до документації  

до 30 червня 2020  

 
81. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 

Подія Опис Тип оплати Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, 

(%) 

Iнша 
подія  

ЗАМОВНИК зобов'язаний оплатити визначену Актом 
здачі-прийому наданих послуг вартість Послуг протягом 
10 (десяти) робочих днів з моменту його підписання.  

Пiсляоплата  10  Робочі 100  

 
82. Джерело фінансування закупівлі: 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   3290000 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  02000, Україна, м. Київ, м. 
Київ, просп. Академіка 
Глушкова, буд. 1  
 
++380937485429  

3 286 800 
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 
03 березня 2020 року тендерним комітетом опубліковано оголошення № UA-P-2020-03-03-006458-a, що 
оприлюднене на веб – порталі Prozorro, було визначено кінцевий термін подання тендерних пропозицій о 00:00 
19.03.2020 року. Однак, станом на зазначену дату на участь у закупівлі було подано менше двох пропозицій, тож 
відповідно до ч. 1 ст. 31 Закону процедуру відкритих торгів було відмінено через подання для участі в них 
менше двох тендерних пропозицій.  
Враховуючи потребу у здійсненні закупівлі, тендерним комітетом було прийнято рішення повторно провести 
процедуру відкритих торгів на закупівлю послуг у сфері спорту – послуг льодового майданчика та прилеглих 
приміщень для проведення учбово-тренувальної роботи ДЮСШ з хокею "Сокіл". Відповідно до оголошення № 
UA-P-2020-03-20-001256-c, що оприлюднене на веб – порталі Prozorro, було визначено кінцевий термін подання 
тендерних пропозицій о 00:00 06 квітня 2020 року. Однак, станом на зазначену дату на участь на закупівлю не 
було подано жодної пропозиції, тож відповідно до ч.1 ст. 31 Закону процедуру відкритих торгів було відмінено 
через подання для участі в них менше двох тендерних пропозицій. 
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIІІ, замовник може 
застосувати переговорну процедуру закупівлі, 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 тендерній 
документації. Оскільки предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника 
не відрізняються від вимог, що були визначені Замовником у тендерній документації, тендерним комітетом було 
прийнято рішення провести закупівлю «92600000-7 — Послуги у сфері спорту (ДК 021:2015) (послуги 
льодового майданчика та прилеглих приміщень для проведення учбово-тренувальної роботи ДЮСШ з хокею 
"Сокіл")» за переговорною процедурою з Товариство з обмеженою відповідальністю "Льодова арена на ВДНГ". 
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