
                                                                  ЗВІТ 

          про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника 

                                                   N 01 від 15 квітня 2011р. 

1. Замовник: 
1.1. Найменування:Громадська організація «Київська міська федерація хокею» 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34795355 
1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Мельникова,46, 04119. 
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі 

(прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із 
зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Вінницький Вячеслав 
Робертович , перший віце-президент Київської міської федерації хокею м. Київ, вул. 
Мельникова,46, 04119, тел./факс:(044)425-53-49, vinny_v@ukr.net 

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого 
належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ):Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської державної міської адміністрації) код ЄДРПОУ 37355108  

2. Джерело фінансування закупівлі: міський бюджет м. Києва 
3. Предмет закупівлі: 
3.1. Найменування предмета закупівлі: пропаганда спортивних заходів шляхом 

купівлі квитків на Чемпіонат світу з хокею серед чоловіків в Дивізіоні 1, група В, в м. 
Києві для подальшого безкоштовного розповсюдження серед дітей та молоді м. Києва в 
межах Програми розвитку хокею в м. Києві , код  92.62.1. 

 3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг Захід з пропаганди спортивних заходів 
шляхом купівлі квитків для безкоштовного розповсюдження.  

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: м. Київ, вул. 
Мельникова,46, 04119. 
            4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в 
одного учасника: 

            4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому 
розміщувалася інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника:       
www.tender.me.gov.ua. 

               4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася 
інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі 
наявності).   --------- 

                   4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури 
закупівлі в одного учасника, опублікованої у державному офіційному друкованому 
виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства 
економіки України. 08.04.2011р. №42/1(488/1) 

                  4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури 
закупівлі в одного учасника, опублікованої у міжнародному інформаційному виданні 
з питань державних закупівель Міністерства економіки України.  --------------------- 

 



                 4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури 
закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки 
України: 08.04.2011р. № 11104В16544 

                  4.6. Дата оприлюднення відомостей та номер оголошення щодо рішення 
Міністерства економіки України про погодження або відмову у погодженні 
застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованих у державному 
офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщених на 
веб-порталі Міністерства економіки України:    

від    15.04.2011р,№11204В22345,11204В22346 

                 4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення 
процедури закупівлі в одного учасника, яка була опублікована в державному 
офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на 
веб-порталі Міністерства економіки України: від 15.04.2011р. №11204В22384 

               4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення 
процедури закупівлі в одного учасника, яка була опублікована у міжнародному 
інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економіки 
України.  ----------- 

                  5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури 
закупівлі: 06.04.11р. 

                 6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 06.04.2011р. в 
17:30 вул. Григорія Сковороди,1в, м. Київ.   

               7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ )--------- 

              8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю: 

                   8.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. ------ 

                8.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. ---------- 

                8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. ----------- 

                9. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна (з урахуванням 
ПДВ). ------------ 

                   10. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в 
одного учасника (якщо таке мало місце). 14.04.2011р. Лист Міністерства економіки 
України № 3305-26/4510-14 Рішення про відмову в погодженні застосування процедури 
закупівлі в одного учасника. 

                    11. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність 
встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність 
учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону:  

№ Назва документу Кіл-ть 
аркушів 



Документи, що підтверджують особу  

1 Завірена печаткою учасника копія Свідоцтва про державну реєстрацію серія 
А01 № 304268 

2 аркуші 

2 Завірена печаткою учасника копія Довідки з єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) АБ № 228164 

2 аркуші 

3 Завірена печаткою учасника копія Статуту ТОВ «КВИТКИ» (нова 
редакція), зареєстрованого 13.07.2010 року за № 107111050003031840 

12 аркушів 

4 Завірена печаткою учасника копія Довідки про взяття на облік платника 
податків № 26191/29-111 від 12.06.2009 року 

1 аркуш 

5 Завірена печаткою учасника копія Свідоцтва про реєстрацію платника 
податку на додану вартість № 100150763 від 13.11.2008 року 

1 аркуш 

6 Завірена печаткою учасника копія Страхового свідоцтва № 2607126818 про 
взяття на облік як платника страхового внеску в Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань України Управління виконавчої дирекції Фонду у місті Києві 

1 аркуш 

7 Завірена печаткою учасника копія Повідомлення про взяття на облік № 
7.46818 від 16.06.2009 року Фонду соціального страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професійних захворювань України Управління 
виконавчої дирекції Фонду у місті Києві 

1 аркуш 

Документи, що підтверджують інформацію про наявність матеріально-технічної бази 

8 Лист ТОВ «КВИТКИ» від 06.04.2011 року 2 аркуші 

Документи, що підтверджують інформацію про наявність працівників відповідної 
кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід 

9 Довідка ТОВ «КВИТОК» вих. № 6-04 від 06.04.11р. 1 аркуш 

10 Штатний розпис на березень 2011 року, затверджений Директором ТОВ 
«КВИТКИ» 28.03.2011р. 

1 аркуш 

Документи, що підтверджують інформацію про наявність документально підтвердженого 
досвіду виконання аналогічних договорів 

11 Завірена печаткою учасника копія Агентського договору № 11/02/15 від 
15.02.2011 року 

6 аркушів 

12 Завірена печаткою учасника копія Акту виконаних робіт № 02.11/01 від 
14.03.2011 року 

1 аркуші 

13 Завірена печаткою учасника копія Агентського договору № 10/03/03-1 від 
03.03.2010 року 

7 аркушів 

14 Завірена печаткою учасника копія Акту виконаних робіт № 11.10/03 від 
30.11.2010 року 

1 аркуш 

15 Завірена печаткою учасника копія Додатку №3 від 01.03.2011 року до 
Договору № 10/12/06 від 06.12.2010р. про винагороду за надані послуги з 

1 аркуш 



реалізації квитків 

16 Завірена печаткою учасника копія Акту виконаних робіт № 04.11/01 від 
03.04.2011 року 

1 аркуш 

Документи, що підтверджують інформацію про наявність фінансової спроможності  

17 Завірена печаткою учасника копія Фінансового звіту суб’єкта малого 
підприємництва станом на 31.12.2010 року, зареєстрованого 
Держкомстатом України Головним управлінням статистики в м. Києві 
районним відділом статистики №103 від 17.02.2011 року. 

1 аркуш 

18 Довідка про наявність рахунку     №2-2-4-1/67138 від 06.04.2011 року, 
видана ПуАТ «СЕБ Банк» про відсутність заборгованості за кредитами, 
факторингом, гарантіями та акредитивами. 

1 аркуш 

Документи, що підтверджують право Учасника на участь у процедурі закупівлі 

19 Завірена печаткою учасника копія Агентського договору № 10/12/06 від 
06.12.2010 року  

6 аркушів 

20 Завірена печаткою учасника копія Додатку №5 від 11.03.2011 року до 
Договору № 10/12/06 від 06.12.2010р. про умови реалізації квитків на 
Чемпіонат світу з хокею серед чоловіків в Дивізіоні-1, групи «Б» в м. Києві. 

1 аркуш 

21 Завірена печаткою учасника копія Додатку №6 від 11.03.2011 року до 
Договору № 10/12/06 від 06.12.2010р. про доручення представляти інтереси 
Організатора у переговорах з ГО «Київська міська федерація хокею» та 
встановлення номінальної вартості квитка. 

1 аркуш 

22 Завірена печаткою учасника копія Договору про передачу прав від 
02.07.2010 року, де зазначається, що ВГО «Федерація хокею України» 
передає частину комерційних прав стосовно спортивних та інших заходів 

4 аркуші 

23 Лист ТОВ «Кийнадраресурс» №19 від 06.04.2011 року про встановлення 
ТОВ «КВИТКИ» ексклюзивним продавцем квитків на Чемпіонат світу з 
хокею 2011 серед чоловіків, Дивізіон 1, групи Б, Київ (17-23 квітня 2011 
року) 

1 аркуш 

24 Обґрунтування цінової пропозиції щодо закупівлі послуги з пропаганди 
спортивних заходів шляхом купівлі на Чемпіонат світки з хокею серед 
чоловіків в Дівізіоні-1, групи «Б» та подальшого безкоштовного 
розповсюдження ТОВ «КВИТКИ» від 14.03.2011 року 

1 аркуш 

25 Завірена печаткою учасника копія Довіреності № 11/01/01 від 01.01.2011 
року 

1 аркуш 

26 Завірена печаткою учасника копія Наказу №10 від 14.06.2010 року про 
прийняття на роботу Жолдакову О.М. на посаду заступника директора ТОВ 
«КВИТКИ» 

1 аркуш 

 

 



       12. Інша інформація. виникнення термінової потреби у зв’язку з початком 
проведення чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні 1, група В, який відбудеться в м. Києві, 
початок 17 квітня 2011р., пункт 3 частини другої статті 39 Закону України «Про 
здійснення державних закупівель» від 01.06.2010р. .№2289-ІV.  

 
 

                   13. Склад комітету конкурсних торгів: 

Голова Комітету -   Вінницький Вячеслав Робертович – Перший Віце-президент 
КМФХ; 
Відповідальний Секретар Комітету - Кравченко Юлія Миколаївна – Головний 
бухгалтер КМФХ. 
Царенко Олександр Михайлович – Віце-президент КМФХ; 
Вінницька Катерина Анатоліївна – Віце-президент КМФХ; 
    

Перший віце- президент КМФХ  

Голова комітету з конкурсних торгів                                                                                                            
В.Р.Вінницький     


