
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2020-09-21-010451-b 
 

Найменування замовника: ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ФЕДЕРАЦІЯ ХОКЕЮ 
УКРАЇНИ" У ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 41439508 

Місцезнаходження замовника: Україна, Одеса, 65038, Одеська область, ПРОВУЛОК 
ВУЗЬКИЙ, БУДИНОК 14 

Вид предмета закупівлі: Послуги  

Узагальнена назва предмета закупівлі: Послуги, з проведення спортивних заходів, в тому числі 
тренувального характеру, для дитячих спортивних команд з 
хоке́ю із ша́йбою на льодовому полі 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:92620000-3: Послуги, пов’язані зі спортом 

 

Назва предмета 
закупівлі 

Коди та назви 
відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі і 
частин предмета 
закупівлі (лотів) (за 
наявності) 

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 

Послуги, з проведення 
спортивних заходів, в 
тому числі 
тренувального 
характеру, для дитячих 
спортивних команд з 
хоке́ю із ша́йбою на 
льодовому полі 

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

1 послуга  Україна, Одеса, 65000, 
Одеська область, за 
адресою 
місцезнаходження 
льодового поля  

до 31 грудня 
2020  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип днів Розмір 
оплати, 
(%) 

Надання 
послуг  

Умови оплати - згідно договору. Тендерна 
пропозиція та усі документи, що мають 
відношення до неї, складаються українською 
мовою (більш детально - в тендерній 
документації). Тендерна документація додається 
окремим додатком. Категорія замовника 
передбачена п.3 ч.4 ст.2 Закону. Показник 
національного класифікатора України ДК 021:2015 
“Єдиний закупівельний словник” – 92622000-7 - 
Послуги з організації спортивних заходів.  

Пiсляоплата 10  Календарні 100  

 



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

Спеціалізована дитячо-юнацька школа 
олімпійського резерву з фігурного катання на 
ковзанах «Крижинка»  

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 1 493 400,00 UAH з ПДВ 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   1500000 UAH  
 



РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ 
 

 
«09» жовтня 2020 р.   № ___ м. Одеса  

  
 

Керуючись вимогами Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - 
Закон), Положенням про уповноважену особу, що затверджене наказом 
ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ "ФЕДЕРАЦІЯ ХОКЕЮ УКРАЇНИ" У ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ,  

 
Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником 

у день визначення учасника переможцем процедури закупівлі. 

Протягом одного дня з дати ухвалення такого рішення замовник 
оприлюднює в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти 
договір про закупівлю. 

За результатами розгляду тендерної пропозиції учасника в процедурі 
відкритих торгів № UA-2020-09-21-010451-b 

 
ВИРІШИВ: 
 
1. Прийняти рішення про намір укласти договір про закупівлю з 

переможцем процедури відкритих торгів по предмету закупівлі «Послуги, з 
проведення спортивних заходів, в тому числі тренувального характеру, для 
дитячих спортивних команд з хоке́ю із ша́йбою на льодовому полі» 
(Показник національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний 
закупівельний словник” – 92620000-3 - Послуги, пов’язанізі спортом)– 
учасника Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з 
фігурного катання на ковзанах «Крижинка» (далі – переможець). 

2.Оприлюднити в електронній системі закупівель повідомлення про намір 
укласти договір про закупівлю у порядку, передбачено статтями 10 та 33 Закону. 

 
 
 
    Уповноважена особа   _________________ Коган Г.Н. 
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@OPMA'' TEHAEPHA I]PO[O3I4III,fl ''

Mvr, CTIEUIAJII3OBAHA rnl4Tqrro-IoHAIIbKA ITTKOJIA OIIMIIIRCbKO|O
PE3EPBY 3 (DII-YI,HO|O KATATTH"'{ I{A KOB3ATIAX (KPI4)Ktr{HKA)), HAAACMO CBOIO

nporo:nLtiro ruo /lo 1,uac'ri y ei4rcpra'rrax roprax Ha raxyniBJlto nocnyr 3a npeAMerov ':arcynieti'. llocnvzu,

3 nposeoeHHn cnopmunHtLy zaxodie, s mo.M! qucni mpeHysunbHoeo xapaKmepy' dnn dumnqux
cnopmu6Hux xouaud s xoxdn is rutiit1oto Ha noodoeouv noni (norcasuurc ua4iouanuuoa.o

rcnacurpircamopa Vxpaiuu IK 02];2015 "€duuuil sarcyniaenurtuit cnoauux" - 92620000-3 - Ilocny4y,

noa'snuu i si cnopmo.u ).
BtreqilaLLt t4 reHAepHy 4orcyvenlaqirc, N4H, ynoeHosaxeHi Ha niAnncauHg.{oroeopy. N{a€N.lo

N,{OXt,'t t4 gic'rb'ra no foa)KVeMOCfl B 14 KO H arl'l B 14 Mo f l1 3au o g u u ra.

HatLuenveaHHn nocnvz
Bapmicmo nocnyz, ?pH.

6et il'AB

Ilocn_vzu, s npoeede unn
cnopmurHux saxodie, s moMy

qucni mpeH-lt6anbHozo
xapaKme p-v, dn n d u mn a ux

cnopmurHtLY xonaud s xoxrito is

wdil6oro ua noodoeoult noti

I 493 400,00

flxuto uloAo Hauloi npono:uuil 6yae npnilurro pirueuttr npo Hauip yKnacru aorosip 6epeuo na

ce6e 306oB'R3aHHq Ha rriAnucauuR [oroeopy y c'fpoK He paHiLle HiN qepe3 l0 ,tHis 3 !.arv
otrpr4Jto,qHeHLrr B encK'rpoHuiil cncreni :anynienu floeiAoN'lreHHs rrpo Havip )'Knacru loroaip npo

:axyrril].jtlo. a1le ne nigHirle rrix uepe:20 Ntiez ptn npuiu trrrn pirucFlt-tfl ftpo rranrip yKnacrh loroeip npo

:axyrriB:rut nirlrroeiAuo.ilo BuMor Terr4epnoi;loKlMCr{rortil'r'a npono:raqii nepeN4o}(ur npoueAyp14

:arynia,ri. y BHtraAKy o6rpynlosarroi'rreo6xilHocri crpoK Ant yKnaAaHHt AoroBopy Moxe 6yru

npoAoBXeHuk tto 60 aHie.

Kepieuux TrumnuuuK II.A.
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vxpaiun
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crIEIIrAnr3oBAHA Ar4Tgqo-rcnAUbKA nfKoJrA o,rtmnnicbnoro pE3EPBv g @IrvPFIoro
KATATI II.fl HA KOB3AIIAX (KPI4)I([{I{KA>
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/{oeidxa npo HansHicmu o1nadusuua ma Mfimepianouo-mexuirtuoi, Lt4o dnroflumb
BuKoHamu dozoeipui yMo6u, u4odo uadanun nocnyz 3o nped.MemoM 3atynieni

Haft n,teuynaHHq o6raAHaHHs

Jluoroee none 20x40

Jlsolone no,re 30x60

PogAr rar bH i

Kepiouux TrumnuuuK H.A.

flp ranr irxr,t
(n.nacuicrs a6o opeHga,Kirsrcicru

BJ|ACH ICTF,

npilN4 | uleHHr opeHAoBaHe,

Jt bo,4oBe ItoJIe B tll-,ol\4y

npumiuteHni - e,qacuicrs
2 etacnicrs,2
2 sracHicts,2



3ATBEPIXyTO

Kanuxynnqin

aaprocri nocnyru 3 npoBeAeHnn 3axoAV Ha nboAoBoltry noni

. CKK O,qecsxri nanaq cnopry

nnx H. A

2166,33
189,74

1976,59
1288,22
1151,72
105,07

31,43

345

3800,00

999400,00

1. KouynanbHi Br4rparn 3a 1 rognny:
1.1 BodonocmaL4aHHfl (7,1 rvr3.26,724 epu.)
1.2 eKmpoeHepein (712 KBm * 2,776104 epu.)

2. 3aranuuorocnoAapcbKi Br4rparh 3a 1 roAuHy:
2.1 AdmiuicmpamusHi eumpamu
BuxopucmaHHfl moeapie i nocnye
lnwi nomoqui eudamKu(no)amox ua seunrc)

[-gnoaHur,r 6yxranrep

2200
28Q0

Peuma6en*icmu 10%o

Bcuoro 3a 1 roAhHy:

Bapricrs nocnyr 3a 263 roAuHr4 cKnaAae 3800,00 rpH. x 263 rogunu =

Manaxoea O.M



Kanuxynnqin

naprocri nocnynl 3 npoBeAeHHe 3axoAy Ha nbo,qoBotuy noni

CA}OlllOP "Kpuxrnxa"

1. KorvrynanbHi Br4Tparlr 3a 1 rogul-ty:
1.1 BodonocmaqaHHn (4 u3 . 26,724 apu.)
1.2 EnexmpoeueBain (275 xBm . 2,776104 epu.)
1 .3 TennonecmaqaHun (0,57 [-xan"6 uric*1807,824 epu.)/10 uic.)

2.3aranaHorocnoAapcuxi Br4rparr aa 1 ro4rny:
2.1 Aduiuicmpamueui eumpamu
2.2 llpud5aHHfl Mamepianie, ineeumapp ma
incmpymeumie dns eocnodapcaxoi' dinnauocmi

Penmajenauicma 10%o

Bcsor"o ea 1 ro4nny:

Bapricrs nocnyr sa 190 roAuH cKnaAae 2600,00 rpH. x 190 rognu =

P a $irypnoro
"Kputxilnra"

Toroxnux H A.

1498,60
106,90
763,43
618,28
875,04
825,48

49,56

23q,36

2600,00

494000,00

l-onoeHiln 6yxranrep Manaxoea O M


