
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2021-11-16-006220-c 
 

Найменування замовника: Виконавчий комітет Обухівської міської ради Київської області 

Категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування або 
правоохоронний орган 

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 04362680 

Місцезнаходження замовника: 08700, Київська обл., місто Обухів, ВУЛ.КИЇВСЬКА, будинок 10, 
Обухів, Київська область, 08700, Україна 

Вид предмета закупівлі: Роботи  

Назва предмета закупівлі: Виготовлення проектно-кошторисної документації «Будівництво 
спортивно-оздоровчого комплексу з льодовою ареною по 
вул.Київська в м.Обухів Київської області» в т.ч. експертиза 

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 

Виготовлення проектно-
кошторисної документації 
«Будівництво спортивно-
оздоровчого комплексу з 
льодовою ареною по 
вул.Київська в м.Обухів 
Київської області» в т.ч. 
експертиза 

ДК 021:2015: 45212000-6 
— Будівництво закладів 
дозвілля, спортивних, 
культурних закладів, 
закладів тимчасового 
розміщення та ресторанів 

1 роб.  Відповідно до 
документації, 
Україна  

до 28 грудня 
2021  

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%) 

Виконання робіт   Пiсляоплата  90  Календарні  100  

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

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ 
ПЕТРЕНКО АРКАДІЙ ЮРІЙОВИЧ  

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 1 386 000,00 UAH з ПДВ 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   1386000 UAH  

 



протокол
ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ

к26>> Листопада202I р. м l30/тд м. Обухiв

Враховуючи cTaTTi 4 та l l Закону Украiни uПро публiчнi закупiвлi>,
Положення про уповноважену особу, що затверджене розпорядженням
Обухiвського мiського голови вiд 15 квiтня 2020 року .I\bl58 за результатами
розгляду пропозицii учасника ФОП ПЕТРЕНКО АРКАДIЙ ЮРIЙОВИLI (Кол
сдрпоу з234512578)

ВИРIШИВ:

1. Визначити переможцем спрощеноТ закупiвлi згiдно з предметом закупiвлi,
код нацiонzlльного класифiкатора Украiни ДК 02l:20l5 <Сдиний закупiвельний
словник 452|2000-б Будiвничтво закладiв дозвiлля, спортивних, культурних
закладiв, закладiв тимчасового розмiщення та pecTopaHiB (виготовлення проектно-
кошторисноi локументачiТ <Булiвництво спортивно-оздоровчого комплексу з

льодовою ареною по вул.КиТвська в м,Обухiв Киiвськоi областi> в т.ч. експертиза)
учасника торгiв - ФОП ПЕТРЕНКО АРКАДtЙ ЮРtЙОВИЧ (далi - переможець).

2, Ухвалити рiшення про HaMip укласти логовiр про закупiвлю з перемо}кцем

спрощеноi закупiвлi UA-2021-1 1-1 6-006220-с
З. Протягом одного дня з дня ухвzlJIення цього рiшення оприлюднити через

авторизований електронний майданчик на веб-порталi Ушовноваженого органу в

порядку, встановленому Уповноваженим органом та Законом, повiдомлення про
HaMip укласти договiр про закупiвлпо.

Уповноважена особа Тимошенко Свгенiй Сергiйович






