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         ЗАТВЕРДЖЕНО 
 Наказ Міністерства економіки України 
 26.07.2010 N 922 
 (у редакції наказу Міністерства  
 економічного розвитку і торгівлі України 
 від 27.12.2011 N 428) 
 

ОБҐРУНТУВАННЯ 
застосування процедури закупівлі в одного учасника 

м. Київ             від «19» листопада 2013 року 
 

1. Замовник:  
1.1. Найменування: Громадська організація «Київська міська федерація хокею» 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34795355 
1.3. Місцезнаходження: Україна, м. Київ, вулиця Мельникова, будинок 46, 04119; 

поштова /фактична адреса: 04070, місто Київ, вулиця Григорія Сковороди, будинок 1-В, 
(офіс Громадської організації «Київська міська федерація хокею). 

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 КМФХ, Голова комітету з 
конкурсних торгів, 04070, місто Київ, вулиця Григорія Сковороди, будинок 1-В, тел./факс (044) 
425-53-49, e-mail: vinny_v@ukr.net; 

 - Кравченко Юлія Миколаївна, Головний бухгалтер КМФХ, Секретар комітету з 
конкурсних торгів, 04070, місто Київ, вулиця Григорія Сковороди, будинок 1-В, тел./факс 
(044) 425-53-49; e-mail:  kravchenko.j@gmail.com. 

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить 
замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Департамент освіти і 
науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) код ЄДРПОУ 02147629. 

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про 
застосування процедури закупівлі в одного учасника: «19» листопада 2013 року 

 
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевих бюджетів 
 
3. Інформація про предмет закупівлі: 
3.1. Найменування предмета закупівлі: 32.30.1 Вироби спортивні (хокейна екіпіровка, 

ковзани, клюшки хокейні) 
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:  

20 (двадцять) найменуваннь:  
- ковзани хокейні дитячі - 36 (тридцять шість) пар, 
- ковзани хокейні воротарські дитячі – 2 (дві) пари, 
- нагрудник дитячий - 36 (тридцять шість) штук, 
- нагрудник воротарський дитячий – 2 (дві) штуки, 
- наколінники (щитки) дитячі – 36 (тридцять шість) пар,  
- наколінники (щитки) воротарські дитячі – 2 (дві) пари, 
- рукавиці (краги) хокейні дитячі – 36 (тридцять шість) пар, 



 
Юр. адреса:   04119, Україна, м. Київ, вул. Мельникова, 46 

Поштова адреса:     04070, м. Київ, вул. Григорія Сковороди, 1-В 

- упіймач воротарський дитячий – 2 (дві) штуки, 
- блин воротарський дитячий – 2 ( дві) штуки, 
- шолом із захистом обличчя дитячий - 36 (тридцять шість) штук, 
- шолом воротарський дитячий – 2 (дві) штуки, 
- клюшка ігрова дитяча - 72 (сімдесят дві) штуки, 
- клюшка воротарська дитяча – 4 (чотири) штуки, 
- клюшка ігрова доросла -  180 (сто вісімдесят) штук, 
- налокітник хокейний дитячий  - 36 (тридцять шість) пар, 
- труси хокейні дитячі  - 36 (тридцять шість) штук, 
- труси хокейні воротарські дитячі – 2 (дві) штуки, 
- захист шиї дитячий – 36 (тридцять шість) штук, 
- захист шиї воротарський дитячий – 2 ( дві) штуки, 
- захист паху (раковина) воротарський дитячий – 2 (дві) штуки. 

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: місто Київ, вулиця 
Григорія Сковороди, будинок 1-В, (офіс Громадської організації «Київська міська федерація 
хокею). 

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: грудень 2013 року. 
 
4. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі: 
4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Хокейний світ України» 
4.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника 

податків: 36018431 
4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, 

телефон, телефакс: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 7Б, тел. (044) 235-22-98. 
 
5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: п.4. ч.2. ст.39 ЗУ «Про 

здійснення державних закупівель» - замовником було двічі відмінено процедуру закупівлі через 
відсутність достатньої кількості учасників. 

 
6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури 

закупівлі в одного учасника: у зв’язку з тим, що замовником (Київською міською федерацією 
хокею) було двічі проведено процедуру відкритих торгів щодо закупівлі 32.30.1 Вироби 
спортивні (хокейна екіпіровка, ковзани, клюшки хокейні) за кодом ДКПП 016-2010 та двічі 
відкриті торги було відмінено через те, що по кожній процедурі відкритих торгів було отримано 
по одній пропозиції конкурсних торгів від одного й того ж учасника ТОВ «Хокейний світ 
України». 

 
7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури 

закупівлі. 
Протоколом №13-07 засідання членів Комітету з конкурсних торгів ГО «Київська міська 

федерація хокею» від 15.08.2013 року затверджено Документацію конкурсних торгів щодо 
закупівлі товару «Вироби спортивні (хокейна екіпіровка, ковзани, клюшки хокейні)» код згідно 
з ДКПП 016-2010:32.30.1 та обрано процедуру закупівлі – «відкриті торги». 

Оголошення №13-02 про проведення відкритих торгів від 15.08.2013 року опубліковано 
в Інформаційному бюлетні «Вісник державних закупівель» №67(810) від 26.08.2013 року 
Оголошення  № 163141(ТРП). 

Згідно з Реєстром №13-02 отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних 
пропозицій, цінових пропозицій від 25.09.2013 року отримано одну пропозицію від ТОВ 
«Хокейний світ України» ЄДРПОУ 36018431. 

Протокол №13-12 про розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних 
пропозицій, цінових пропозицій) від 26.09.2013 року.  

Протоколом №13-13 засідання членів Комітету з конкурсних торгів ГО «Київська міська 
федерація хокею» від 30.09.2013 року було відмінено конкурсні торги щодо закупівлі 32.30.1 
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Вироби спортивні (хокейна екіпіровка, ковзани, клюшки хокейні) за кодом ДКПП 016-2010 за 
процедурою «відкриті торги» у зв’язку з поданням для участі у них менше двох пропозицій 
конкурсних торгів.  

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися №П-13-03 від 
30.09.2013 року опубліковане в Інформаційному бюлетні «Вісник державних закупівель» 
№78(821) від 03.10.2013 року Повідомлення  № 178432(ТРП) 

Оголошення № 13-04 про результати проведення торгів від 03.10.2013 року опубліковане 
в Інформаційному бюлетні «Вісник державних закупівель» №80(823) від 10.10.2013 року 
Оголошення  № 179894(ТРП) 

Звіт №2 про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та 
попередньої кваліфікації від 10.10.2013року оприлюднений на державному офіційному веб-
порталі «Державні закупівлі» www.tender.me.qov.ua 

 
Протоколом №13-15 засідання членів Комітету з конкурсних торгів ГО «Київська міська 

федерація хокею» від 03.10.2013 року затверджено Документацію конкурсних торгів щодо 
закупівлі товару «Вироби спортивні (хокейна екіпіровка, ковзани, клюшки хокейні)» код згідно 
з ДКПП 016-2010:32.30.1 та обрано процедуру закупівлі – «відкриті торги». 

Оголошення №13-05 про проведення відкритих торгів від 03.10.2013 року опубліковано 
в Інформаційному бюлетні «Вісник державних закупівель» №81(824) від 14.10.2013 року 
Оголошення  № 180120(ТРП). 

Згідно з Реєстром №13-03 отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних 
пропозицій, цінових пропозицій від 13.11.2013 року отримано одну пропозицію від ТОВ 
«Хокейний світ України» ЄДРПОУ 36018431. 

Протокол №13-20 про розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних 
пропозицій, цінових пропозицій) від 14.11.2013 року.  

Протоколом №13-21 засідання членів Комітету з конкурсних торгів ГО «Київська міська 
федерація хокею» від 15.11.2013 року було відмінено конкурсні торги щодо закупівлі 32.30.1 
Вироби спортивні (хокейна екіпіровка, ковзани, клюшки хокейні) за кодом ДКПП 016-2010 за 
процедурою «відкриті торги» у зв’язку з поданням для участі у них менше двох пропозицій 
конкурсних торгів.  

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися №П-13-04 від 
15.11.2013 року опубліковане в Інформаційному бюлетні «Вісник державних закупівель» 
№91/2(834/2) від 18.11.2013 року Повідомлення  № 200797(ТРП). 

Оголошення № 13-07 про результати проведення торгів від 15.11.2013 року опубліковане 
в Інформаційному бюлетні «Вісник державних закупівель» №91/1(834/1) від 18.11.2013 року 
Оголошення  № 200384(ТРП) 

Звіт №3 про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та 
попередньої кваліфікації від 19.11.2013 року оприлюднений на державному офіційному веб-
порталі «Державні закупівлі» www.tender.me.qov.ua 
  
 
 
Голова Комітету конкурсних торгів, 
Перший Віце-президент КМФХ       В.Р. Вінницький 


