
ЗВІТ 
про результати проведення процедури закупівлі 

UA-2020-03-13-000458-c 
Дата формування звіту: 27 березня 2020 

 

1. Найменування замовника: Відділ освіти Яворівської районої державної адміністрації 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 38502312 

21. Вид предмета закупівлі: Послуги 
 
3. Конкретна назва предмета 
закупівлі 

4. Коди відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі 
(за наявності) 

5. Кількість 
товарів або 
обсяг 
виконання 
робіт чи 
надання послуг 

6. Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт чи 
надання послуг 

7. Строк 
поставки 
товарів, 
виконання 
робіт чи 
надання послуг

Фізкультурно-спортивні 
послуги з проведення 
навчально-тренувальних 
занять по хокею з шайбою 
(код ДК 021:2015: 92620000-
3 - Послуги, пов’язані зі 
спортом)  

ДК 021:2015: 
92620000-3 — 
Послуги, пов’язані 
зі спортом  

198 година  81053, Україна, 
Львівська область, 
Яворівський район, м. 
Новояворівськ, вул. 
Т.Шевченка, 5, "Льодова 
Арена"  

до 31 грудня 
2020  

 
71. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 

Подія Опис Тип оплати Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, 

(%) 

Надання 
послуг  

Вартість послуг, що надаються Виконавцем, 
встановлюється у розмірі витрат за календарний місяць, 
визначається Сторонами та фіксується в акті наданих 
послуг. Замовник зобов’язаний перерахувати кошти у 
сумі, зазначеній у акті про надання послуг, та відповідно 
до виставленого рахунку протягом 10 днів з моменту 
підписання такого акту на розрахунковий рахунок 
Виконавця. Джерело фінансування - кошти районного 
бюджету.  

Пiсляоплата  10  Робочі 100  

 
8. Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 13 березня 2020 11:48  

9. Кількість учасників процедури закупівлі: 1  
 
10. Найменування 
учасників процедури 
закупівлі (для 
юридичної особи) або 
прізвище, ім’я, по 
батькові (для фізичної 
особи) 

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

12. Ціна 
пропозицій 
учасника після 
закінчення 
аукціону 

13. 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 Романюк Ольга 
Євгенівна  

396 000,00 UAH  396 000,00 
UAH  

Відповідає кваліфікаційним критеріям, 
встановленим в тендерній документації.  

 
14. Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: 13.03.2020 13:21  

15. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (у разі 
якщо в результаті проведення торгів не було укладено договір про закупівлю): 

Відсутні  



16. Дата укладення договору про закупівлю: 27 березня 2020 

17. Найменування учасника (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для 
фізичної особи), з яким укладено договір про закупівлю: 

ФОП Романюк Ольга 
Євгенівна 

18. Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: 81000, Україна, 
Львівська обл., 
Яворівський район, м. 
Яворів, вул. 
Л.Українки, 31/21  

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

Відсутня  

20. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 396 000,00 UAH  

21. Дата оприлюднення оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду, за 
якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими 
угодами):  

Відсутня 

22. Ідентифікатор договору:  85  
 







ЗВІТ 
про укладені договори 

UA-2020-03-27-000242-a 
 

1. Дата укладення договору: 27 березня 2020 00:00 

2. Номер договору: 86 

3. Найменування замовника Відділ освіти Яворівської районої 
державної адміністрації  

4. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 38502312 

5. Місцезнаходження замовника: 81000, Україна, Львівська обл., 
Яворів, Львівська, 23  

6. Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача 
послуг (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для 
фізичної особи), з яким укладено договір: 

ФОП Онишків Михайло 
Миколайович 

7. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки 
платника податків постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача 
послуг: 

2267705852 

8. Місцезнаходження постачальника товарів, виконавця робіт чи 
надавача послуг (для юридичної особи) або місце проживання (для 
фізичної особи) та номер телефону, телефаксу: 

81013, Україна, Львівська обл., смт. 
Немирів, вул. І.Франка 52  
0678956123  

81. Вид предмета закупівлі: Послуги 

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Послуги перевезення хокейних 
команд ДСЮШ відділу освіти 
Яворівської райдержадміністрації 
"Галицькі леви" 

 
10. Найменування (номенклатура, 
асортимент) товарів, робіт чи послуг 

11. Кількість 
товарів, робіт 
чи послуг 

12. Місце поставки 
товарів, виконання 
робіт чи надання 
послуг 

13. Строк поставки 
товарів, виконання 
робіт чи надання 
послуг 

Послуги перевезення хокейних команд 
ДСЮШ відділу освіти Яворівської 
райдержадміністрації "Галицькі леви"  

1 послуга  81000, Україна, 
Львівська область, м. 
Яворів, вул. Львівська 
23  

по 31 грудня 2020  

 
14. Інформація про технічні та якісні 
характеристики товарів, робіт чи послуг: 

Відсутня 

15. Ціна договору: 199 999,00 UAH  

16. Строк дії договору: від 27 березня 2020 
до 31 грудня 2020  

17. Ідентифікатор договору UA-2020-03-27-000242-a-a1  
 
Найменування (номенклатура, асортимент) товарів, робіт чи послуг 18. Одиниця 

виміру 
19. Ціна за 
одиницю 

Послуги перевезення хокейних команд ДСЮШ відділу освіти Яворівської 
райдержадміністрації "Галицькі леви"  

послуга   

 


