
ЗВІТ 
про результати проведення процедури закупівлі 

UA-2019-11-08-000686-b 
Дата формування звіту: 23 листопада 2019 

1. Найменування замовника: ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДНІПРОВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 40506248 

21. Вид предмета закупівлі: Товари 
 
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 

ворота для хокею з 
шайбою, сітка для 
хокейних воріт з 
шайбою 
майстерська  

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

4 штука  49000, Україна, 
Дніпропетровська 
область, м. Дніпро, вул. 
Леоніда Стромцова, 7  

до 25 грудня 
2019  

 
71. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

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

Поставка товару   Пiсляоплата  120  Календарні  100  

8. Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 08 листопада 2019 10:31  

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 АКСЮТА 
АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ 

17 400,00 UAH з ПДВ  17 400,00 UAH 
з ПДВ  

Не розглядався  

 
14. Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: Відсутня  

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

подання для участі в торгах 
менше двох тендерних 
пропозицій 

16. Дата укладення договору про закупівлю: Відсутні  

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

Відсутні  

18. Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: Відсутні  

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

Відсутня  

20. Сума, визначена в договорі про закупівлю: Відсутні  

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:   



ФОП Аксюта Андрій Юрійович  
(ОКПО 3232115398) 

 
+380 (56) 785-03-94  +380 (93) 170-12-14 

+380 (68) 638-95-58  +380 (50) 743-21-46 

========================================================================= 

 

Додаток № 1 

до Документації  

ФОРМА 

тендерної пропозиції  

 

Департамент гуманітарної політики 

Дніпровської міської ради 

 

ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ 

 

 

Ми, Фізична особа-підприємець Аксюта Андрій Юрійович, надаємо свою пропозицію щодо 

участі у торгах на закупівлю: Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі  (ворота для хокею з 

шайбою, сітка для хокейних воріт з шайбою майстерська )  ДК 021:2015 - 37410000-5, згідноз 

технічними та іншими вимогами Замовника торгів. 

  Вивчивши тендерну документацію та технічні вимоги, на виконання зазначеного вище, ми, 

уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги 

Замовника та Договору на умовах, зазначених у даній тендерній пропозиції за наступною ціною:  

Загальна вартість пропозиції становить17 400,00(сімнадцять тисяч чотириста гривень) грн. без 

ПДВ,  

загальна вартість тендерної пропозиції складає 17 400,00(сімнадцять тисяч чотириста гривень ) 

грн. без ПДВ  

 

1. Ми погоджуємося з проектом Договору, який викладено у Додатку 4 до Документації, та з тим, що 

основні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання 

зобов’язань сторонами, у повному обсязі, крім випадків, визначених частиною четвертою статті 36 

Закону.  

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов тендерної пропозиції протягом 90 календарних днів з дня 

розкриття тендерної пропозицій. Наша тендерна пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути 

прийнята замовником у будь-який час до закінчення встановленого Законом терміну. 

3. У разі прийняття Замовником рішення про намір укласти договір, ми зобов’язуємося підписати 

Договір із замовником не пізніше, ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір 

про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця, але не 

раніше, ніж через десять днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення 

про намір укласти договір про закупівлю. 

4. У разі визнання нас переможцем торгів та прийняття рішення про намір укласти договір Фізична 

особа-підприємець Аксюта Андрій Юрійович  зобов’язується в строк до п’яти днів з дати оприлюднення 

на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір надати замовнику 

перераховану ціну тендерної пропозиції з урахуванням результатів аукціону (заповнену та підписану 

тендерну пропозицію (Додаток 1)). 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                    

                                                                                                                          

 

 

Фізична особа – підприємець                                                                                   А.Ю. Аксюта 

 

 



 

ФОП Аксюта Андрій Юрійович  
(ОКПО 3232115398) 

 
+380 (56) 785-03-94  +380 (93) 170-12-14 
+380 (68) 638-95-58  +380 (50) 743-21-46 

========================================================================= 

Додаток 3 

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ  

щодо закупівлі 

Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі  

 (ворота для хокею з шайбою, сітка для хокейних воріт з шайбою майстерська )   

ДК 021:2015 - 37410000-5 
 

Найменування  
 

Вимоги  
Одиниця 

виміру 
Кількість 

Ворота для хокею з 

шайбою 

Використовується в навчально-тренувальному та 

змагальному процесі  для гри в хокей з шайбою  всіх 

рівнів олімпійської підготовки. 

Ворота для хокею з шайбою.  

Довжина - 1830 мм 

Висота - 1220 мм 

Глибина - 1120 мм 

Ворота хокейні виготовлені зі сталевої труби діаметром 

57 мм, а задня сторона з труби діаметром 32 мм. 

Хокейні ворота повинні бути оснащені гнучкими 

шпильками для їх фіксації на льоду хокейного 

майданчика. 

Внутрішня частина нижньої рамки хокейних воріт 

повинна бути покрита амортизируючим матеріалом, 

який розташовують на відстані не менше 100 мм від 

кожної бічної стійкі і закріплюють так, щоб він не 

перешкоджав перетину шайбою лінії воріт. 

Рамки хокейних воріт повинні бути оснащені 

кріпленнями для сітки. 

Бічні стійкі, перекладина і нижня рамка хокейних воріт 

повинні бути червоного кольору, а верхня рамка і задня 

стійка - білого кольору. 

Вартість доставки продукції входить до вартості товару 

Замовник обов’язково заказує зразок товару в зборі 

(один або декілька) для визначення якості продукції.  

Товар обов’язково тестується спортсменами для 

виявлення якості. 

Вартість доставки та повернення зразка сплачується 

постачальником. 

Вартість доставки продукції до офісу входить до 

вартості товару. 

шт 2 

Сітка для хокейних 

воріт з шайбою 

майстерська 

Сітка для хокейних воріт з шайбою майстерська: 

довжина - 4,3 м; 

ширина - 1,75 м; 

осередок - 40х40 мм. 

Сітка майстерська; 

Сітка виконана вузловим методом плетіння шнура 

білого кольору діаметром 4 мм. 

Матеріал –мультифеломент 

Вартість доставки продукції входить до вартості товару. 

шт 2 

 



Якщо учасник аукціону стає переможцем, він повинен надати зразок товару під час кваліфікації 

(протягом трьох днів, після закінчення аукціону). 

Зразок входить у кількість товару, який постачається. У випадку, якщо якість зразка не відповідає 

технічним вимогам, зразок буде повернено без оплати 

 

 
 

Прийнятий термін поставки: термін поставки за вимогою замовника орієнтовно до 25.12 .2019 р. 

Умови поставки: доставка, розвантаження занос в приміщення за рахунок постачальника. 

Адреса поставки: вул. Леоніда Стромцова, 7 

Гарантійні зобов’язання: не менше ніж 12 місяців 

Особливі вимоги: відсутні 

 

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

                                                                                                                          

 

 

Фізична особа – підприємець                                                                                   А.Ю. Аксюта 

 

 


