
Протокольне РІШЕННЯ № __ 
уповноваженої особи – Гарнаги С.А., відповідальної за організацію та проведення 

процедур закупівель  
Громадської організації «Київське міське відділення Національного олімпійського 

комітету України»  
 

м. Київ              10.09.2018 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Розгляд тендерних пропозицій, поданих для участі у закупівлі через систему 

електронних торгів, послуг льодового поля та прилеглих приміщень (код ДК 021:2015 - 
92620000-3 Послуги, пов’язані зі спортом) за процедурою «відкриті торги». 

 
Я, Гарнага Сергій Анатолійович, уповноважена особа, відповідальна за організацію та 

проведення процедур закупівель Громадської організації «Київське міське відділення 
Національного олімпійського комітету України», керуючись Положенням про уповноважену 
особу (осіб) Громадської організації «Київське міське відділення Національного 
олімпійського комітету України», затвердженим Наказом від ___.___.2018 №_______, 
нормами п. 33 ч. 1 ст. 1, ч. 3-4 ст. 11 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 
№922-VIII (зі змінами) (далі – Закон) та іншими нормами чинного законодавства України 

 
ЗВАЖАЮЧИ НА НАСТУПНЕ: 
05 вересня 2018 року об 11:25 завершився електронний аукціон на закупівлю 

Громадською організацією «Київське міське відділення Національного олімпійського 
комітету України» послуг льодового поля та прилеглих приміщень (код ДК 021:2015 - 
92620000-3 Послуги, пов’язані зі спортом) (Номер процедури закупівлі в електронній 
системі закупівель: UA-2018-08-18-000052-c), для участі у якому було подано дві тендерні 
пропозиції, а саме:  

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЕК-СПОРТ" з 
ціновою пропозицією 567 100,00 грн. з ПДВ; 

2) ФОП Сехін Сергій Васильович з ціновою пропозицією 569 750,00 грн. з ПДВ. 
Найбільш економічно вигідною пропозицією системою визначено тендерну 

пропозицію ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЕК-СПОРТ" (567 
100,00 грн. з ПДВ). 

Відповідно до вимог тендерної документації пропозиція ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЕК-СПОРТ" подана в електронному 
(сканованому) вигляді.  

Пропозиція відповідає вимогам тендерної документації та вимогам Замовника, 
викладеним у ній. 

З огляду на викладене, вважаю за доцільне визнати переможцем відкритих торгів на 
закупівлю послуг льодового поля та прилеглих приміщень (код ДК 021:2015 - 92620000-3 
Послуги, пов’язані зі спортом) (Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: 
UA-2018-08-18-000052-c) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЕК-
СПОРТ" з ціновою пропозицією на суму 567 100,00 грн. з ПДВ. 

Частиною 1 статті 10 Закону визначено перелік документів, які замовник самостійно та 
безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює на веб-порталі 
Уповноваженого органу в порядку, установленому Уповноваженим органом та Законом, 
зокрема й протокол розгляду тендерних пропозицій – протягом одного дня з дня його 
затвердження; повідомлення про намір укласти договір про закупівлю – протягом одного дня 
з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі. 

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22.03.2016 №490 (із 
змінами) затверджено форми документів у сфері публічних закупівель, зокрема й форми 
протоколу розгляду тендерних пропозицій та повідомлення про намір укласти договір, які 
електронна система закупівель заповнює автоматично по відповідним торгам. 

 



ВИРІШИВ: 
1. Визнати переможцем відкритих торгів на закупівлю послуг льодового поля та 

прилеглих приміщень (код ДК 021:2015 - 92620000-3 Послуги, пов’язані зі спортом) за 
процедурою закупівлі відкриті торги, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЕК-СПОРТ" з ціновою пропозицією 567 100,00 грн. з ПДВ. 

2. Прийняти рішення про намір укласти договір з ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЕК-СПОРТ" на закупівлю послуг льодового поля та прилеглих 
приміщень (код ДК 021:2015 - 92620000-3 Послуги, пов’язані зі спортом). 

3. Оприлюднити протокол розгляду тендерних пропозицій та повідомлення про намір 
укласти договір відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» в електронній 
системі Prozorro через майданчик електронних закупівель у встановленому порядку. 

4. У співпраці з відповідальними особами ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЕК-СПОРТ" контролювати хід підготовки договору про 
закупівлю.  

 
Уповноважена особа                                                                                          Гарнага С.А. 




