
ЗВІТ  
про результати проведення переговорної процедури 

закупівлі  
№ 1 від 19.07.2016 

1. Замовник. 
1.1. Найменування. Комплексна Дитячо-юнацька спортивна школа Київської обласної 

організації ФСТ «Динамо» 
1.2. Код за ЄДРПОУ 24261946 
1.3. Місцезнаходження. 01033, м. Київ, вулиця Гайдара, будинок 8 
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками 

(прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням 
коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса).  

2. Предмет закупівлі. 
2.1. Найменування. ДК 016-2010 :(код 93.11.1) – послуги, пов’язані з використанням 

спортивних споруд, за ДК 021:2015 код 92600000-7 Послуги у сфері спорту (спортивно-
оздоровчі послуги льодового поля)  

2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 832 академічні 
години. 

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 09700 Київська обл., 
Богуславський район, м. Богуслав, вул. Польова, 47. 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. липень-грудень 2016 
року. 

3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі. 
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про 

застосування переговорної процедури закупівлі. 

3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури 
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 
 06.07.2016 №141989, "ВДЗ" №126(06.07.2016)  

3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури 
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 
 06.07.2016 №141989/1, "ВДЗ" №126(06.07.2016)  

3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за 
результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі 
Уповноваженого органу з питань закупівель  07.07.2016 №142668, "ВДЗ" №127 
(07.07.2016) 

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної 
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань 
закупівель. 19.07.2016 №147465, "ВДЗ" №135(19.07.2016)  

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 
01.07.2016. 

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 04.07.2016 об 11.00, за 
адресою 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 8. 

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість): 
 

 998400,00 грн.  
(цифрами) 

 Дев’ятсот дев’яносто вісім тисяч чотириста грн. 00 копійок   
                          (словами) 
 
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю. 



7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Лото-Інвест»,  

7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 
38871072 

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. 09700 Київська обл., Богуславський район, 
м. Богуслав, вул. Польова, будинок 47 

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про 
закупівлю.18.07.2016, 998400,00 грн.з ПДВ 

9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі. 
10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим 

законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника 
кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення 
державних закупівель". 

Учасником надані всі документи, що підтверджують його відповідність 
кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення 
державних закупівель", саме: 

1. Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази. 
2. Довідка про наявність обслуговуючого персоналу з необхідними знаннями та 

досвідом; 
3. Довідка про наявність документально підтвердженого досвіду виконання 

аналогічних договорів. 
4. Завірена копія балансу, звіту про фінансові результати, (форма № 1 та Форма № 2), 

довідка про нескладання звіту про рух грошових коштів. 
5. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за 

кредитами. 
11. Інша інформація. 
Згідно з вимогами п.2 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних 

закупівель», а саме – переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як 
виняток у разі відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному 
ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним 
постачальником, за відсутності при цьому альтернативи. 

12. Склад комітету з конкурсних торгів: 
 
 
Голова комітету                                                                           Гаврилко Олена Леонідівна 
Заступник голови комітету                                                    Плюта Людмила Миколаївна 
Секретар комітету                                                      Матвійчук Олександр Миколайович 
Член комітету                                                                            Савченко Андрій Вікторович 
Член комітету                                                                               Цебренко Олег Васильович 
 
 
Голова комітету                                                                           Гаврилко Олена Леонідівна 
 
 


