
ЗВІТ 
про результати проведення процедури закупівлі 

UA-2021-06-23-000397-a 
Дата формування звіту: 07 липня 2021 

 

Найменування замовника: Комунальний заклад "Комплексна дитячо-юнацька спортивна 
школа "ХТЗ" Харківської обласної ради 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 31557611 

Місцезнаходження замовника: 61046, Україна, Харківська область, Харків, пр-т Московський, 
244/1 

Вид предмета закупівлі: Товари 

Назва предмета закупівлі: Ключка CCM JETSPEED PRO2 SR доросла, налокітники CCM 
Super Tacks Sr дорослі 

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 

Ключка CCM 
JETSPEED PRO2 SR 
доросла  

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

16 шт  61046, Україна, 
Харківська область, 
м. Харків, пр. 
Московський, 244/1  

до 30 вересня 
2021  

Налокітники CCM 
Super Tacks Sr 
дорослі  

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

10 пар  61046, Україна, 
Харківська область, 
м. Харків, пр. 
Московський, 244/1  

до 30 вересня 
2021  

 

Вид закупівлі: Спрощена/Допорогова  

Умови оплати: 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип днів Розмір 
оплати, 
(%) 

Поставка 
товару  

Оплата за договором проводиться у 
безготівковому порядку шляхом перерахування 
грошових коштів на розрахунковий рахунок 
Постачальника протягом 30 календарних днів з 
моменту поставки відповідної партії товару 
Покупцю.  

Пiсляоплата 30  Календарні 100  

 

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 23 червня 2021 09:43  



Кількість учасників закупівлі: 1  

 

Найменування учасників 
процедури закупівлі (для 
юридичної особи) або 
прізвище, ім’я, по батькові 
(для фізичної особи) 

Ціна пропозицій 
учасника до 
початку аукціону 
(ціна пропозиції на 
переговорах у разі 
застосування 
переговорної 
процедури 
закупівлі) 

Ціна 
пропозицій 
учасника 
після 
закінчення 
аукціону 

Інформація про наявність і 
відповідність установленим 
законодавством вимогам 
документів, що підтверджують 
відповідність учасників 
кваліфікаційним критеріям згідно зі 
статтею 16 Закону України “Про 
публічні закупівлі”, та 
наявність/відсутність обставин, 
установлених статтею 17 цього 
Закону 

ФОП "КУЧЕЄВ ПАВЛО 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ" 

121 390,00 UAH з 
ПДВ  

121 390,00 
UAH з ПДВ  

Пропозиція учасника не відповідає 
умовам, визначеним в оголошенні 
про проведення, та вимогам до 
предмета закупівлі 
 

 

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: Відсутня  

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, 
у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури 
закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю: 

відсутність пропозицій 

Дата укладення договору про закупівлю: Відсутні  

Сума, визначена в договорі про закупівлю: Відсутні  

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю: Відсутні  

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: Відсутні  

Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або 
надання послуг): 

Відсутня  

Ідентифікатор договору: Відсутній  

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%  

 



uloAo rrP?rirHflTTs
TIPOTOKOJI

PIIIIEHH-fl YTTOBHOBANTEHOIO OCOEOIO

02.07.2021 p. Nc2 na. Xapxin

Bpaxonyror{H Br,rMolH 3axouy Vrcpaiura uflpo ny6,riuHi raxynieli> (aa;ri - 3axoH),
flolox<enur npo vnoBHoBaxeHir oco6y, uo 3arr3epA)r(eHe HaKa3oM Ar4peKropa K3 KAIOCU
(XT3) XOP eia 15.06.2020 p. N! 139/1,

y :e'x:xy : uaqeHicrro ui4cran 4ln einxu,'renuf, nporro3r4uii, noAasoi ua yqacrb y
cnporleniil raxynierri srirrro 3 rrpeAMerou :axynin:ri ra ro4oM AK 021:2015 37410000-5 -
IneeH'rap Jtrrr clroprHBr{r.rx ilop ua ci4rcpulonry rronilpi (l{,rnuxa CCM .IETSPEED PRO2 SR

AopocJla. rra.'rorirrruxn CCM Super -l'acks Sr lopoc;li) r'a llrrnrrrr )rtlB'g:lKy 3 r-tun,t gaxoAie,

neperl6auenr4x n. 14 c'r, l4 3axouy.

Btr{PIIILIJIA:
1. Biaxu,ruru rporlo3aqiro yvacHuKa cnpoueuoi :axynieri sa npeAMeroM :anynin:ri, :a

KoAoM AK 021:2015 37410000-5 - iHseHrap Anr cnopruBHux irop Ha ei4xpurouy nonirpi
(K.nn.rrca CCM .IF.TSPEED PRO2 SR lopoc,ra. rra,qoxirHr.rrcrz CCM Super Tacks Sr aopoc:ri) -
OOn "KyqEe B IIABIIO OJIITKCAHAPOIILII{" 3 raKHX rriAcraB:
- Yqacnux y cx:raai 'reu4epuol npono:nqii HaAaB 3anoBHeHr.rfi npoexr AoroBopy sri,4Ho s

AoAarrcon,l J\b3, exa:aBml{ y HailueHyranui ronapin <a6o aH€uror), s rofi qac qK 3aN{osHlrx
Br.rMaraB KoHKperHe uaiiveHyeauux ronapie;
- V $opvi (3A|AIIbFII BII1OMOCTI IIPO yr{ACHI4KA> y n.n.9,10 Bircyrui:pasxu nirnucie,'
- Biacy'rui rexui'rtti. t{t(icui. rcirrr,rcicni ra inrrri xapaKrep}4cruxn(nntrorn) ao [peAMera:arylinni
:r-iJtno : lloearrcov Nr I :
- 13i,tlcy'r'rr.r aocirtra. cK.laiteHa s Aosirtnifi Sopnai, u1o ruicrnrr, inrfopmauiro npo ualnHicrt y
yLIacIrHKa .'rocnilty BHKoHaHHq anzuroliquoro /-loroBopy 'ra nilcyrHq rconiq 3a3HaqeHofo HLIM

aH aror iqHo ro( ll x ) lrolo nopy( i n) (:i cneuraSi xauiero);
- flp" no-tanHi ttpouo:tzllii yr{acuhK se rroniAovHs 3aMoBHUKa rrpo BpaxyBaHrrs n.2 piurenux
Patu naltiona.nruoi Oclttercn i oOopoura Vrcpaiuu sia 28.04-2017 <flpo 3acrocyBaHHs
IlepcoHanbuax cncllizurbrrr4x exoHonai.rHux ra iHmnx o6veNye€ulr,rrux saxolie (caHxuifi)>.

2. Onpranxl|:at4Trr B eJleKrponsift cncreni raxyniBenb rrporrrroM oAHofo lrHs 3 AHt
yxBaneHHr r{bofo piureHHr ni4nonigity in$opvraqirc:riAuo: cr. l0 ra cr. 14 3anouy.

Vnoe uona:,rreria oco6a /5-%- flaruesrco O.IO.


