
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір 

 

1. Найменування замовника: Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з 
фігурного катання на ковзанах «Крижинка» 

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

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 03564298 

3. Місцезнаходження замовника: 65074, Україна, Одеська область обл., Одеса, Академіка Філатова 29 А 

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 зі встановлення машин та 
обладнання спеціального 
призначення (встановлення 
єдиного майнового комплексу 
задля генерації льодового поля 
стандартних олімпійських розмірів 
60*30м, передача його в подальше 
термінове платне поворотне 
користування та його технічне 
обслуговування)  

ДК 021:2015: 
51540000-9 — 
Послуги зі 
встановлення машин 
та обладнання 
спеціального 
призначення  

1 послуга  65058, Україна, 
Одеська область, 
Одеса, пр. 
Шевченка, 31 
(приміщення 
Спортивно-
концертного 
комплексу 
«Одеський Палац 
спорту»)  

до 31 жовтня 
2020  

 
81. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип оплати Період, 
(днів) Тип днів 

Розмір 
оплати, 

(%) 

Надання 
послуг  

Умови оплати - згідно договору. Тендерна пропозиція 
та усі документи, що мають відношення до неї, 
складаються українською мовою (додаткові умови - 
згідно чатсини 7 Розділу І тендерної документації). 
Категорія замовника передбачена п.3 ч.4 ст.2 Закону, 
а саме: установа, яка є розпорядником та одержуваче 
бюджетних коштів. Тендерна документація додається 
окремим додатком  

Пiсляоплата 10  Календарні 100  

 
9. Найменування учасника − переможця 
процедури закупівлі (для юридичної особи) або 
прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи):

Фізична особа-підприємець ОСИПОВ ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ  

10. Інформація про ціну пропозиції: 4 950 000,00 UAH з ПДВ 
11. Джерело фінансування закупівлі: 

 
Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   5000000 UAH  
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ПРОТОКОЛ 

ЗАСІДАННЯ ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ 
 

10.06.2020 р. № ___ м. Одеса
 
Присутні: Голова тендерного комітету  Тютюнник Н.А.
 Заступник голови тендерного комітету 

Секретар тендерного комітету 
Члени тендерного комітету 

Онищенко О.О.
Грушева В.І. 

Малахова О.М. 
Котига Л.В.

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1.  Про визначення переможця процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі: 

Послуги зі встановлення машин та обладнання спеціального призначення (встановлення 
єдиного майнового комплексу задля генерації льодового поля стандартних олімпійських 
розмірів 60×30м, передача його в подальше термінове платне поворотне користування та 
його технічне обслуговування) (показник національного класифікатора України ДК 021:2015 
“Єдиний закупівельний словник" – 51540000-9 — Послуги зі встановлення машин та 
обладнання спеціального призначення) та прийняття рішення про намір укласти договір про 
закупівлю. 
 

Щодо питання 1 порядку денного слухали: 
            Онищенко О.О., Малахова О.М. 
 

Доповідачі повідомили, що згідно п. 18 ч. 1 ст. 1 Закону України від 25.12.2015 року № 922-
VIII «Про публічні закупівлі», із змінами (далі по тексту цього протоколу – Закон), переможець 
процедури закупівлі - учасник, тендерна пропозиція якого відповідає всім критеріям та умовам, 
що визначені у тендерній документації, і визнана найбільш економічно вигідною, та якому 
замовник повідомив про намір укласти договір про закупівлю, або учасник, якому замовник 
повідомив про намір укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної 
процедури закупівлі; 

Згідно ч. 15 ст. 29 Закону за результатами розгляду та оцінки тендерної 
пропозиції/пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про 
намір укласти договір про закупівлю згідно з Законом. 

Згідно ч. 1 ст. 33 Закону рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається 
замовником у день визначення учасника переможцем процедури закупівлі/спрощеної закупівлі. 
Протягом одного дня з дати ухвалення такого рішення замовник оприлюднює в електронній 
системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. 

Частиною 2 ст. 33 Закону передбачено, яку інформацію повинно містити повідомлення про 
намір укласти договір про закупівлю. 

Згідно ч. 5 ст. 33 Закону З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника 
договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення в 
електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. 

Згідно ч. 6 ст. 33 Закону Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який 
визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж 
через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до 
вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку 
обґрунтованої необхідності строк для укладання договору може бути продовжений до 60 днів. У 
разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель 
повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладання договору про 
закупівлю призупиняється. 

Згідно ч. 7 ст. 33 Закону У разі відмови переможця процедури закупівлі/спрощеної 
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закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної 
документації/оголошення про проведення спрощеної закупівлі, не укладення договору про 
закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений 
цим Законом, або ненадання переможцем процедури закупівлі документів, що підтверджують 
відсутність підстав, установлених статтею 17 цього Закону, замовник відхиляє тендерну 
пропозицію/пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі/спрощеної 
закупівлі серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає 
рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених цією 
статтею.  

Також згідно ч. 1 ст. 10 Закону Замовник самостійно та безоплатно через авторизовані 
електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому 
Уповноваженим органом та Законом, інформацію про закупівлю, в тому числі повідомлення про 
намір укласти договір про закупівлю - протягом одного дня з дня прийняття рішення про 
визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
Грушева В.І., Тютюнник Н.А. 

 
УХВАЛИЛИ: 
1. За результатами проведеного електронного аукціону, а також за результатами розгляду та 

оцінки тендерних пропозицій, визначити переможцем процедури відкритих торгів, згідно 
предмету закупівлі: Послуги зі встановлення машин та обладнання спеціального призначення 
(встановлення єдиного майнового комплексу задля генерації льодового поля стандартних 
олімпійських розмірів 60×30м, передача його в подальше термінове платне поворотне 
користування та його технічне обслуговування) (показник національного класифікатора 
України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник" – 51540000-9 — Послуги зі 
встановлення машин та обладнання спеціального призначення) учасника торгів - Фізична 
особа-підприємець ОСИПОВ ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ  (надалі – Переможець). 

2. Прийняти рішення про намір укласти договір про закупівлю з Переможцем. 
3. Протягом одного дня з дня прийняття цього рішення оприлюднити через авторизований 

електронний майданчик в електронній системі закупівель у порядку, встановленому 
Уповноваженим органом та Законом, повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. 

 
ГОЛОСУВАЛИ: 
 

Склад комітету: Прізвище та ініціали Результати голосування  
(«За», «Проти», 
«Утримався»): 

Голова тендерного комітету  Тютюнник Н.А.        «За» 
Заступник голови тендерного комітету Онищенко О.О. «За» 
Секретар тендерного комітету Грушева В.І. «За» 
Члени тендерного комітету Малахова О.М. «За» 
Члени тендерного комітету Котига Л.В. «За» 

 
Підписи: 

Члени тендерного комітету 
 Малахова О.М.       _____________________  
                                                                                                                                           (підпис)  
 Котига Л.В.       _____________________  
                                                                                                                                           (підпис)  
Голова тендерного комітету 
 Тютюнник Н.А.       _____________________  
                                                                                                                                           (підпис)  
                                                                                                             М.П.  
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Секретар тендерного комітету 
 Грушева В.І.       _____________________  
                                                                                                                                           (підпис)  
Заступник голови тендерного комітету 
 Онищенко О.О.       _____________________  
                                                                                                                                           (підпис) 
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