
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2021-07-08-008755-c 
 

Найменування замовника: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "УПРАВЛІННЯ ЗБІРНИХ КОМАНД 
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ 
"УКРСПОРТЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 03767831 

Місцезнаходження замовника: 01001, Україна, м. Київ, м. Київ, ВУЛ. ЕСПЛАНАДНА, буд. 30-Б 

Вид предмета закупівлі: Товари  

Назва предмета закупівлі: Електромеханічне обладнання для відновлення фізичного стану 
спортсменів (система кріо-та компресійної терапії для 
ортопедичної реабілітації (терапивтична система) (ДК 
021:2015:31710000-6 Електронне обладнання) наказ № 1585, 
хокей з шайбою 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:31710000-6: Електронне обладнання 

Назва номенклатурної 
позиції предмета закупівлі 

Код згідно з Єдиним 
закупівельним 
словником, що 
найбільше відповідає 
назві номенклатурної 
позиції предмета 
закупівлі 

Кількість 
товарів або 
обсяг 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг 

Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт 
чи надання послуг 

Строк 
поставки 
товарів, 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг 

Електромеханічне 
обладнання для відновлення 
фізичного стану спортсменів 
(система кріо-та 
компресійної терапії для 
ортопедичної реабілітації 
(терапивтична система) 

ДК 021:2015: 31710000-6 
— Електронне 
обладнання  

1 комплект  01001, Україна, 
Київська область, 
м.Київ, 
вул.Еспланадна, 30-
б  

до 30 вересня 
2021  

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, 
(%) 

Поставка 
товару  

Оплата за товар здійснюється Покупцем у 
національній грошовій одиниці України шляхом 
перерахування коштів на розрахунковий рахунок 
Постачальника протягом 10 (десяти) робочих днів з 
дня отримання Товару, на підставі видаткових 
накладних на товар, за умови отримання Покупцем 
відповідного бюджетного фінансування.  

Пiсляоплата  10  Робочі 100  

Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (для юридичної 
особи) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи): 

ТОВ "ЛАБІОПРО"  

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 201 700,00 UAH з 
ПДВ 



Джерело фінансування 
закупівлі 

Опис Сума 

Державний бюджет 
України  

Закупівля здійснюється в межах обсягів кошторисних призначень та 
відповідних асигнувань на 2021 бюджетний рік  

202330 
UAH  

 



 
Протокольне рішення від 04.08.2021 

Уповноваженої особи Управління "Укрспортзабезпечення" 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Розгляд тендерних пропозицій, поданих на участь у відкритих торгах на закупівлю: 

Електромеханічне обладнання для відновлення фізичного стану спортсменів (система кріо-
та компресійної терапії для ортопедичної реабілітації (терапивтична система) (ДК 
021:2015:31710000-6 Електронне обладнання) наказ № 1585, хокей з шайбою, 
(ідентифікатор закупівлі UA-2021-07-08-008755-c). 

РОЗГЛЯД: 

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) оголошення про 
проведення відкритих торгів на закупівлю: Електромеханічне обладнання для відновлення 
фізичного стану спортсменів (система кріо-та компресійної терапії для ортопедичної реабілітації 
(терапивтична система) (ДК 021:2015:31710000-6 Електронне обладнання) наказ № 1585, хокей з 
шайбою, оприлюднено на сайті Уповноваженого органу 08 липня 2021 (ідентифікатор закупівлі 
UA-2021-07-08-008755-c). 

1. Найменування замовника: Державна установа «Управління збірних команд та 
забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення», 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 03767831, 
3. Місце знаходження замовника: вул. Еспланадна, буд. 30-Б, м. Київ, 01001, 
4. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади 
5. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: 
Ідентифікатор закупівлі: ID: UA-2021-07-08-008755-c. 
6. Місце та строки поставки товару: 01001, Україна, Київська область, м.Київ, 

вул.Еспланадна, 30-б до 30.09.2021 р. 
Згідно з оголошенням кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 03 серпня 2021 00:00 

год. Розкриття тендерних пропозицій відбулось після завершення електронного аукціону  03 
серпня 2021 12:43 год. 

До участі у торгах було подано тендерні пропозиції двох учасників з наступними цінами: 

Учасник Первинна пропозиція Остаточна 
пропозиція 

ТОВ "ЛАБІОПРО" 201 700,00 UAH 201 700,00 UAH 

ФОП "Кірпулянський Павло 
Костянтинович 

202 000,00 UAH 202 000,00 UAH 

 
 
Відповідно до положень частини першої статті 29 Закону оцінка тендерних 

пропозицій/пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі 
критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації/оголошенні про 
проведення спрощеної закупівлі, шляхом застосування електронного аукціону. 

Частиною дев’ятою статті 29 Закону визначено, що після оцінки тендерних 
пропозицій/пропозицій замовник розглядає на відповідність вимогам тендерної 
документації/оголошення про проведення спрощеної закупівлі тендерну пропозицію/пропозицію, 
яка визначена найбільш економічно вигідною; 

Частиною одинадцятою статті 29 Закону передбачено, що у разі відхилення тендерної 
пропозиції/пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, 
замовник розглядає наступну тендерну пропозицію/пропозицію у списку пропозицій, 



розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, у порядку та строки, визначені 
цією статтею. 

Електронною системою закупівель найбільш економічно вигідною визначено тендерну 
пропозицію, подану учасником ТОВ "ЛАБІОПРО" код ЄДРПОУ 36998382 (остаточна 
пропозиція 201 700,00 грн). 

За результатами розгляду тендерної пропозиції ТОВ "ЛАБІОПРО" код ЄДРПОУ 36998382 
встановлено, що підстави для відхилення тендерної пропозиції відповідно до положень статті 31 
Закону  - відсутні. 

 Підстави для відміни торгів/визнання їх такими, що не відбулись – відсутні. 
 Приймаючи до уваги вищенаведене, визначити переможцем процедури закупівлі ТОВ 

"ЛАБІОПРО" код ЄДРПОУ 36998382. 
 
ВИРІШИЛА: 
 
Визначити ТОВ "ЛАБІОПРО" код ЄДРПОУ 36998382, переможцем відкритих торгів та 

прийняти рішення про намір укласти договір за результатами аукціону на закупівлю: 
Електромеханічне обладнання для відновлення фізичного стану спортсменів (система кріо-та 
компресійної терапії для ортопедичної реабілітації (терапивтична система) (ДК 
021:2015:31710000-6 Електронне обладнання) наказ № 1585, хокей з шайбою, (ідентифікатор 
закупівлі UA-2021-07-08-008755-c) на суму 201 700,00 гривень. 

Оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель відповідну 
інформацію згідно з вимогами Закону. 

 
 
Уповноважена особа 
Управління "Укрспортзабезпечення"                КЕП                НОВІКОВА А.М. 






