
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2021-06-01-011270-b 
 

Найменування замовника: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ 
ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ "СПОРТ ДЛЯ 
ВСІХ" 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 38158719 

Місцезнаходження замовника: 61101, Україна, Харківська область, м. Харків, пр.Науки, будинок 
43 

Вид предмета закупівлі: Роботи  

Назва предмета закупівлі: Виконання проєктно-вишукувальних робіт по об'єкту: Нове 
будівництво фізкультурно-оздоровчої споруди «Льодова арена» 
за адресою: вулиця Морозова, 1-Г у м. Харкові  

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 

Виконання проєктно-
вишукувальних робіт по 
об'єкту: Нове будівництво 
фізкультурно-оздоровчої 
споруди «Льодова арена» за 
адресою: вулиця Морозова, 
1-Г у м. Харкові  

ДК 021:2015: 45220000-5 
— Інженерні та 
будівельні роботи  

1 роботи  61036, Україна, 
Харківська 
область, 
м.Харків, 
вулиця 
Морозова, 1-Г  

до 30 
листопада 2021 

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип днів Розмір 
оплати, 
(%) 

Виконання 
робіт  

Розрахунки за цим Договором проводяться у 
безготівковій формі, поетапно шляхом 
перерахування грошових коштів в строк, що не 
перевищує 30-ти календарних днів з моменту 
підписання Сторонами Акту здачі-приймання 
виконаних робіт по відповідному етапу робіт  

Пiсляоплата 30  Календарні 100  

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

ТОВ "ІНСТИТУТ 
ХАРКІВПРОЕКТ"  

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 11 100 000,00 UAH з ПДВ 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   12500000 UAH  



ПРОТОКОЛ № 1-23/06 
розгляду тендерних пропозицій

Виконання проєктно-вишукувальних робіт по об'єкту: Нове будівництво 
фізкультурно-оздоровчої споруди «Льодова арена» за адресою: 

вулиця Морозова, 1-Г ум. Харкові

«23» червня 2021 року м. Харків

1 .Найменування замовника. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ 
МІСЬКИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ "СПОРТ ДЛЯ ВСІХ"

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника. 38158719
3. Місцезнаходження замовника. 61101, Україна, Харківська обл., м. Харків, пр. Науки, 

будинок 43
4. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель. ГА-2021-06-01-011270-Ь
5. Перелік тендерних пропозицій*.

Учасник Первинна пропозиція Остаточна пропозиція

ТОВ "ІНСТИТУТ ХАРКІВПРОЕКТ" 11 100 000,00 грн. 11 100 000,00 грн.

ПрАТ "ПРОЕКТНИЙ ТА НАУКОВО- 
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
"ХАРКІВСЬКИЙ 
ПРОМБУДНДІПРОЕКТ"

12 000 000,00 грн. 12 000 000,00 грн.

6. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної 
особи) учасника ТОВ "ІНСТИТУТ ХАРКІВПРОЕКТ"

7. Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/допущення до 
аукціону). За результатами розгляду документів тендерної пропозиції Учасника, що 
оприлюднена на веб-порталі Ргогогго.§оу.иа, було встановлено, що пропозиція учасника 
оформлена вірно, відповідає всім вимогам тендерної документації.

8. Підстави відхилення тендерної пропозиції згідно зі статтею 31 Закону України "Про 
публічні закупівлі": відсутні

Голова тендерного комітету Нестерук Юрій Степанович запропонував проголосувати за 
визначення переможцем торгів ТОВ "ІНСТИТУТ ХАРКІВПРОЕКТ" на Виконання проєктно- 
вишукувальних робіт по об'єкту: Нове будівництво фізкультурно-оздоровчої споруди «Льодова 
арена» за адресою: вулиця Морозова, 1-Г ум. Харкові з загальною вартістю пропозиції 11 100 
000,00 грн. (одинадцять мільйонів сто тисяч грн. 00 коп.).

ГОЛОСУВАЛИ:
Найменування посади в ТК ПІБ «ЗА» або «ПРОТИ» Підпис

Голова тендерного комітету Нестерук Ю. С.

Заступник голови тендерного 
комітету

Пшенична Т. В.

Член тендерного комітету Граф В. М.

Член тендерного комітету Закіпний А. М.

Секретар тендерного комітету Курашов О. К. відпустка

УХВАЛИЛИ: керуючись ст.ЗЗ Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 
року № 922-VIII визначити переможцем торгів ТОВ "ІНСТИТУТ ХАРКІВПРОЕКТ" на 
Виконання проєктно-вишукувальних робіт по об'єкту: Нове будівництво фізкультурно-



оздоровчої споруди «Льодова арена» за адресою: вулиця Морозова, 1 -Г ум. Харкові з загальною 
вартістю пропозиції 11 100 000,00 грн. (одинадцять мільйонів сто тисяч грн. 00 коп.).

Голова комітету 

Заступник голови комітету 

Члени комітету 

Член комітету 

Секретар комітету

Ю. С. Нестерук 

Т. В. Пшенична 

В.М. Граф

А. М. Закіпний 

О. К. Курашоввідпустка








