
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення спрощеної/допорогової закупівлі 

UA-2020-11-05-003203-c 
 

Найменування замовника: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
ХОКЕЮ" ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 42008578 

Місцезнаходження замовника: 73039, Україна, Херсонська обл., місто Херсон, вул. 49 
ГВАРДІЙСЬКОЇ ХЕРСОНСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, буд. 26 

Контактна особа замовника, уповноважена 
здійснювати зв’язок з учасниками: 

Терьоменко Ігор, +380509677722, hc_dnipro@ukr.net 

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Узагальнена назва предмета закупівлі: Консультаційні послуги щодо застосування чинного 
законодавства України у сфері публічних закупівель, а також 
законодавства про захист економічної конкуренції 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:79410000-1: Консультаційні послуги з питань 
підприємницької діяльності та управління 

Назва предмета закупівлі Коди відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі (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 

Консультаційні послуги 
щодо застосування чинного 
законодавства України у 
сфері публічних закупівель, 
а також законодавства про 
захист економічної 
конкуренції 

ДК 021:2015: 79410000-
1 — Консультаційні 
послуги з питань 
підприємницької 
діяльності та 
управління 

2 послуга  73039, Україна, 
Херсонська 
область, Херсон, 49 
Гвардійської 
Херсонської 
дивізії,буд.26  

до 31 грудня 
2020  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

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

Надання послуг   Пiсляоплата  20  Банківські  100  

 

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 

195 000,00 UAH 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   195000 UAH  

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 975,00 UAH 



Математична формула, яка буде застосовуватися при проведенні 
електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки: 

відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 16 листопада 2020 00:00 

Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його 
надати): 

0,00 UAH 

Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): відсутній 

Дата та час розкриття тендерних пропозицій відсутній  

Дата та час проведення електронного аукціону: відсутній  

Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 

 



Додаток 2 

до оголошення про проведення спрощеної закупівлі 
 

 
      ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ 

 
код ДК 021:2015 – 79410000-1 – консультаційні послуги з питань підприємницької 
діяльності та управління (консультаційні послуги щодо застосування чинного 

законодавства України у сфері публічних закупівель, а також законодавства про 
захист економічної конкуренції) 

 
 

1. Орієнтовний перелік основних послуг, які повинен надати учасник Замовнику: 
- складання проекту протоколу засідання тендерного комітету/уповноваженої особи 

про необхідність проведення закупівлі товарів/робіт або послуг; 
- складання проекту оголошення про проведення відкритих торгів; 
- складання проекту тендерної документації;  
- складання проекту протоколу засідання тендерного комітету/уповноваженої особи 

про застосування процедури відкритих торгів, затвердження річного плану закупівель або 
змін до нього; 

- складання проекту відповіді на звернення учасника процедури закупівлі, що подані 
через електронну систему закупівель (у разі необхідності);  

- складання проекту протоколу про внесення змін до тендерної документації, проекту 
переліку змін до тендерної документації та проекту нової редакції тендерної документації (у 
разі необхідності);  

- аналіз тендерних пропозицій, поданих на процедуру відкритих торгів (у разі 
необхідності); 

- складання проекту протоколу розгляду тендерної пропозиції учасника процедури 
відкритих торгів (у разі необхідності); 

- складання проекту повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі 
необхідності); 

- складання проекту пояснень по суті скарги, що подана учасником процедури 
закупівлі у встановленому Законом України «Про публічні закупівлі» порядку, до Постійно 
діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про 
порушення законодавства у сфері публічних закупівель (у разі необхідності); 

- представництво інтересів Замовника при розгляді скарги, що подана учасником 
процедури закупівлі у встановленому Законом України «Про публічні закупівлі» порядку, до 
Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду 
скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (у разі необхідності); 

- складання проекту протоколу відміни процедури відкритих торгів.  
- Оприлюднення інформації/документів, пов’язаних з процедурою закупівлі, Учасник 

має забезпечити через програмно-керований пристрій для обробки інформації (комп’ютер) 
Замовника, шляхом особистої присутності представника Учасника за місцезнаходженням 
Замовника. Транспортні витрати Учасника, за наявності, мають бути включені до ціни 
пропозиції і окремо не відшкодовуються; 
 Паролі та ключі ЕЦП/КЕП зі сторони Замовника Учаснику не передаються. 

 
2. Додаткові послуги. 

2.1. Надання консультацій та роз’яснень з питань чинного законодавства та 
нормативної бази України з питань публічних закупівель. 

2.2. Розробка проектів звернень до компетентних органів щодо надання офіційних 
роз’яснень стосовно проведення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг. 



2.3. Інформування про зміни та нововведення у законодавстві з питань публічних 
закупівель. 

2.4. Розробка проектів відповідей на звернення та/або запити контролюючих і 
перевіряючих органів. 

2.5. Надання консультацій та роз’яснень з питань чинного законодавства України про 
захист економічної конкуренції, зокрема, з питань державної допомоги суб’єктам 
господарювання. 

 
 
 
 


