
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2021-06-08-005734-c 
 

Найменування замовника: Централізована бухгалтерія дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 26476487 

Місцезнаходження замовника: 02098, Україна, Київська область, Київ, проспект П.Тичини,18 

Вид предмета закупівлі: Товари  

Назва предмета закупівлі: Хокейне екіпірування для ДЮСШ «Крижинка» 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:37410000-5: Інвентар для спортивних ігор на 
відкритому повітрі 

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 

Шоломи ДК 021:2015: 37410000-5 — 
Інвентар для спортивних ігор 
на відкритому повітрі  

80 штуки  02192, Україна, м. 
Київ, м. Київ, вул. 
Міста Шалетт, 6  

до 01 вересня 
2021  

Рукавиці хокейні 
(краги) 
професійного рівня 

ДК 021:2015: 37410000-5 — 
Інвентар для спортивних ігор 
на відкритому повітрі  

80 пара  02192, Україна, м. 
Київ, м. Київ, вул. 
Міста Шалетт, 6  

до 01 вересня 
2021  

Форма ігрова ДК 021:2015: 37410000-5 — 
Інвентар для спортивних ігор 
на відкритому повітрі  

101 комплект  02192, Україна, м. 
Київ, м. Київ, вул. 
Міста Шалетт, 6  

до 01 вересня 
2021  

Ключка хокейна 
професійного рівня 

ДК 021:2015: 37410000-5 — 
Інвентар для спортивних ігор 
на відкритому повітрі  

124 штуки  02192, Україна, м. 
Київ, м. Київ, вул. 
Міста Шалетт, 6  

до 01 вересня 
2021  

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 

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

Поставка товару   Пiсляоплата  10  Робочі  100  

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

ФОП БОНДАРЕВ ГЕННАДІЙ ЮРІЙОВІЧ 

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 989 000,00 UAH з ПДВ 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   1190000 UAH  
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Протокол №01/07вп 

засідання  тендерного комітету щодо розгляду тендерної пропозиції 
переможця на закупівлю товару хокейного екіпірування для ДЮСШ 

«Крижинка» та рішення про визначення Переможця 

оголошення закупівлі UA-2021-06-08-005734-с 

      «01» липня 2021 р. 12:30 м. Київ 

Присутні:  
 
голова тендерного комітету Болбот Г.В. 

заступник голови тендерного комітету                                             Степанюк Н.О. 

член тендерного комітету                            Чухманенко Н.С. 

член тендерного комітету                                                                  Малишев Г.В. 

член тендерного комітету                            Жук Ю.І. 

секретар тендерного комітету                                                            Кузьміна Л.І. 

Всього:6 особи 
 
 
Порядок денний: 
 
1.Перевірка інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до 
яких є вільним, та на сайті державної фіскальної служби України щодо наявності 
/відсутності підстав для відмови наступному учаснику-переможцю відкритих торгівФОП 
Бондарев Геннадій Юрійович(ЄДРПОУ 2687804694) в участі у процедурі закупівліза 
кодом CPV за ДК 021:2015 код – 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому 
повітрі  (Хокейне екіпірування для ДЮСШ «Крижинка»). 
 
2.Розгляд та перевірка на правильність оформлення тендерної пропозиціїнаступного 
учасника Переможця аукціону ФОП Бондарев Геннадій Юрійовичелектронної закупівліза 
кодом CPV за ДК 021:2015 код – 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому 
повітрі  (Хокейне екіпірування для ДЮСШ «Крижинка»). 

3. Подання для оприлюднення результатів розгляду на електронному майданчику 
https://gov.e-tender.ua.  

Слухали: 
По першому питанню порядку денного: 

1. Голову тендерного комітету Болбот Г.В., яка повідомила, що відповідно до норм ст.17 
Закону та умов тендерної документації на закупівлюза кодом CPV за ДК 021:2015 код – 
37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі  (Хокейне екіпірування 
для ДЮСШ «Крижинка»),необхідно здійснювати перевірку інформації ,що міститься  у 
відкритих єдиних державних реєстрах , доступ до яких є вільним, щодо 
наявності/відсутності підстав для відмови Учаснику  в участі у процедурі закупівлі згідно 
ст. 17 Закону. Заступник голови тендерного комітету зазначила, що за результатами 
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перевірки відсутні підстави щодо відхилення тендерної пропозиції  ФОП Бондарев 
Геннадій Юрійович. 

На підставі вищевикладеного, голова тендерного комітету Болбот Г.В.  запропонувала 
винести на голосування («за», «проти») питання щодо відповідності тендерної пропозиції  
наступного Учасника ФОП Бондарев Геннадій Юрійовичвимогам визначених у частинах 
першій і другій статті 17 Закону, передбачених пунктах 5, 6, 12 і 13 частини першої та 
частиною другою статті 17 Закону. 

Результати поіменного голосування членів тендерного комітету: 

Посада, прізвище, ініціали Результат голосування («за» чи 
«проти»*) 

Провідний фахівець – фахівець з публічних 
закупівель /голова тендерного комітету Болбот 
Г.В. 

за 

Економіст /заступник голови тендерного 
комітету Степанюк Н.О. 

за 

Економіст /член тендерного комітету Малишев 
Г.В. 

за 

Провідний фахівець – фахівець з публічних 
закупівель/член тендерного комітету Жук Ю.І. 

за 

Головний бухгалтер / член тендерного комітету 
Чухманенко Н.С. 

за 

Провідний фахівець – фахівець з публічних 
закупівель/ секретар тендерного комітету 
Кузьміна Л.І. 

за 

 

* Якщо член тендерного комітету  голосував «проти» рішення, його пояснення 
з цього приводу мають додаватися до рішення комітету. 

Щодо даного питання, винесеного на голосування, члени тендерного комітету 
проголосували одноголосно «за». 

 
По другому питанню порядку денного: 

          1. Голова тендерного комітету Болбот Г.В., яка повідомила  присутнім про те, що 
відповідно до ч. 15 ст. 29 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) «За 
результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції/пропозиції замовник визначає 
переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про 
закупівлю згідно з цим Законом». 

Голова  тендерного комітету Болбот Г.В., яка повідомила , що згідно проведеного 
розгляду тендерної пропозиції учасника-переможця аукціону ФОП Бондарев Геннадій 
Юрійович, на сьогоднішній день, відсутні будь-які підстави для відхилення її тендерної 
пропозиції.  
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 Враховуючи викладене, голова  тендерного комітету Болбот Г.В., запропонувала  
проголосувати з приводу визначення переможцем електронних торгів на закупівлю за 
кодом CPV за ДК 021:2015 код – 137410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому 
повітрі  (Хокейне екіпірування для ДЮСШ «Крижинка»)та опублікувати протокол  про 
рішення  на електронному майданчику https://gov.e-tender.ua. 
На підставі вищевикладеного, голова тендерного комітету Болбот Г.В.запропонувала 
винести на голосування («за», «проти») питання визначення переможцем ФОП Бондарев 
Геннадій Юрійович. 

Результати поіменного голосування членів тендерного комітету: 

Посада, прізвище, ініціали Результат голосування («за» чи 
«проти»*) 

Провідний фахівець – фахівець з публічних 
закупівель /голова тендерного комітету Болбот 
Г.В. 

за 

Економіст /заступник голови тендерного 
комітету Степанюк Н.О. 

за 

Економіст /член тендерного комітету Малишев 
Г.В. 

за 

Провідний фахівець – фахівець з публічних 
закупівель/член тендерного комітету Жук Ю.І. 

за 

Головний бухгалтер / член тендерного комітету 
Чухманенко Н.С. 

за 

Провідний фахівець – фахівець з публічних 
закупівель/ секретар тендерного комітету 
Кузьміна Л.І. 

за 

 

* Якщо член тендерного комітету  голосував «проти» рішення, його пояснення 
з цього приводу мають додаватися до рішення комітету. 

Щодо даного питання, винесеного на голосування, члени тендерного комітету 
проголосували одноголосно «за». 
 

По третьому питанню порядку денного: 

Секретаря тендерного комітету Кузьміну Л.І., яка повідомила, що, згідно з ч.1 ст.10 
Закону № 922 «Про публічні закупівлі», Замовник самостійно та безоплатно через 
авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у 
порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про 
закупівлю, а саме: 

7) протокол розгляду тендерних пропозицій – протягом одного дня з дня його 
затвердження; 

8) повідомлення про намір укласти договір про закупівлю – протягом одного дня з дня 
прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі. 
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Голова тендерного  комітету Болбот Г.В., запропонувала Кузьміну Л.І. призначити 
відповідальною за виконання процитованої норми Закону № 922 та проголосувати за 
зазначеними питаннями («за», «проти»): 

Результати поіменного голосування членів тендерного комітету: 

Посада, прізвище, ініціали Результат голосування («за» чи 
«проти»*) 

Провідний фахівець – фахівець з публічних 
закупівель /голова тендерного комітету Болбот 
Г.В. 

за 

Економіст /заступник голови тендерного 
комітету Степанюк Н.О. 

за 

Економіст /член тендерного комітету Малишев 
Г.В. 

за 

Провідний фахівець – фахівець з публічних 
закупівель/член тендерного комітету Жук Ю.І. 

за 

Головний бухгалтер / член тендерного комітету 
Чухманенко Н.С. 

за 

Провідний фахівець – фахівець з публічних 
закупівель/ секретар тендерного комітету 
Кузьміна Л.І. 

за 

 

* Якщо член тендерного комітету  голосував «проти» рішення, його пояснення 
з цього приводу мають додаватися до рішення комітету. 

Щодо данного питання, винесеного на голосування, члени тендерного 
комітетупроголосували одноголосно «за». 
 

Вирішили: 
1.Визнати тендерну пропозицію Учасника-переможця аукціону ФОП Бондарев Геннадій 
Юрійович такою, що відповідає  вимогам, визначених у частинах першій і другій статті 17 
Закону, передбачених пунктах 5, 6, 12 і 13 частини першої та частиною другою статті 17 
Законуна закупівлю за кодом CPV за ДК 021:2015 код – 37410000-5 Інвентар для 
спортивних ігор на відкритому повітрі  (Хокейне екіпірування для ДЮСШ «Крижинка»). 

2. Тендерну Пропозицію електронних відкритих  торгів Переможця  ФОП Бондарев 
Геннадій Юрійович, як таку,  що відповідає вимогам тендерної документації  та Закону 
України «Про публічні закупівлі», щодо предмету закупівлі  за кодом CPV за ДК 021:2015 
код – 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі  (Хокейне 
екіпірування для ДЮСШ «Крижинка»). 

3. Секретареві тендерного комітету подати для оприлюднення рішення тендерного 
комітету щодо визначення Переможця та наміру укласти договір на електронному 
майданчику https://gov.e-tender.ua.  

Підписи: 
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Заступник голови тендерного комітету  Н.О.Степанюк 

 Члени тендерного комітету:                                                          Г.В.Малишев 

  Н.С.Чухманенко 

 Ю.І.Жук 

 Секретар тендерного комітету                              Л.І.Кузьміна 

 Голова тендерного комітету Г.В.Болбот 

 






