
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2020-11-19-005381-c 
 

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

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 42008578 

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

Вид предмета закупівлі: Товари  

Узагальнена назва предмета закупівлі: ДК 021:2015 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на 
відкритому повітрі (ДК 021:2015 37411230-3 Хокейні ключки) 
Кількість – 168 штук.  

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:37410000-5: Інвентар для спортивних ігор на 
відкритому повітрі 

 

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 

Хокейні 
ключки 

ДК 021:2015: 37411230-3 — 
Хокейні ключки  

168 штуки  Україна, Херсон, 
73039, Херсонська 
область, 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, (%) 

Поставка товару   Пiсляоплата  30  Робочі  100  

 

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

ПП "МАКСИМУМ V"  

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 973 976,00 UAH з ПДВ 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   974000 UAH  

 



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  

«ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ХОКЕЮ» ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 13 

ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ 

 

08 грудня 2020 р.               м. Херсон 

 

 

Уповноважена особа, керуючись вимогами статей 10, 11, 29, 31 та 33 Закону 

України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) склав цей протокол про наступне. 

 

 І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВНИКА  

 

1. Найменування Замовника: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОБЛАСНИЙ 

ЦЕНТР ХОКЕЮ» ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ. 

2. Місцезнаходження: 73039, Україна, Херсонська область, місто Херсон, вул. 49 

Гвардійської херсонської дивізії, будинок 26 

3. Код ЄДРПОУ: 42008578. 

4. Категорія Замовника: згідно пункту 3 частини першої статті 2 Закону. 

5. Відомості про уповноважену особу Замовника: Терьоменко Ігор Вікторович.  

 

ІІ. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ 

 

1. Ідентифікатор закупівлі у електронній системі закупівель: UA-2020-11-19-005381-c. 

2. Предмет закупівлі: ДК 021:2015 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на 

відкритому повітрі (ДК 021:2015 37411230-3 Хокейні ключки). 

3. Вид закупівлі: відкриті торги. 

 

ІІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕНДЕРНІ ПРОПОЗИЦІЇ ТА УЧАСНИКІВ  

 

1. Перелік тендерних пропозицій: 

№ з/п Учасник Остаточна цінова пропозиція, 

грн 

1 ФОП Бірчук О.О. 973000,00 

2 ПП «МАКСИМУМ V» 973 976,00 

 

2. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної 

особи) учасника:  

Найменування учасника Код за ЄДРПОУ Юридична адреса  

Фізична особа-підприємець 

Бірчук Оксана 

Олександрівна 

2889305485 73000, м. Херсон, вул. Кольцова, 

буд. 47-А, кв. 47 

ПП «МАКСИМУМ V» 36097555 69001, м. Запоріжжя, вул. 

Перемоги, буд. 2 

 

 



ІV. РЕЗУЛЬТАТ РОЗГЛЯДУ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ 

  

Відповідно до вимог частини дев’ять статті 29 Закону, мною, Уповноваженою 

особою, здійснено розгляд тендерної пропозиції ФОП Бірчук Оксана Олександрівна (код 

ЄДРПОУ 2889305485), яка за результатами проведеного 07.12.2020 аукціону визначена 

найбільш економічно вигідною, та встановлено наступне: 

  

1. Підпунктом 1.1. пункту 1 «Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції» Розділу ІІІ 

«Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» Тендерної документації Замовником 

визначено, що учасники у складі своїх тендерних пропозицій, зокрема, мали подати:  

 

- форма «Тендерна пропозиція» надається на фірмовому бланку учасника у вигляді, 

наведеному у Додатку № 1. Учасник не повинен відступати від даної форми; 

- інформація та документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним 

критеріям відповідно до пункту 5 цього розділу цієї документації;  

- інформація щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону 

відповідно до пункту 4 цього розділу та Додатку 2 цієї документації; 

- інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, 

а саме технічну специфікацію, що повинна складатись з документів, зазначених у Додатку 

3 цієї документації;  

- документи, що підтверджують повноваження відповідної особи або представника 

учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції; 

- інші документи, необхідність подання яких у складі тендерної пропозиції передбачена 

умовами цієї документації. 

 

 В свою чергу, тендерна пропозиція учасника - ФОП Бірчук О.О., всупереч вимог 

тендерної документації Замовника, не містить жодного із зазначених документів, а отже 

тендерна пропозиція ФОП Бірчук О.О. підлягає відхиленню на підставі пункту 1 частини 

першої статті 31 Закону, як така, що не відповідає встановленим абзацом першим частини 

третьої статті 22 цього Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства. 

 

Приймаючи до уваги, що тендерна пропозиція ФОП Бірчук О.О. за результатами 

розгляду підлягає відхиленню на підставі пункту 1 частини першої статті 31 Закону, 

мною, Уповноваженою особою, згідно вимог частини одинадцятої статті 29 Закону 

здійснено розгляд наступної тендерної пропозиції у списку пропозицій, розташованих за 

результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, а саме – тендерної пропозиції учасника 

Приватного підприємства «МАКСИМУМ V» (код ЄДРПОУ 36097555). 

 Тендерна пропозиція учасника Приватного підприємства «МАКСИМУМ V» (код 

ЄДРПОУ 36097555) була розглянута на її відповідність кваліфікаційним критеріям,  

встановленим статтею 16 Закону, вимогам встановленим статтею 17  Закону, а також 

вимогам тендерної документації. 

 

В результаті розгляду було встановлено, що тендерна пропозиція учасника 

Приватного підприємства «МАКСИМУМ V» (код ЄДРПОУ 36097555) відповідає умовам 

тендерної документації, кваліфікаційним критеріям, встановленим згідно статті 16 Закону 

та вимогам, встановленим статтею 17 Закону. 

 

Приймаючи до уваги викладене та керуючись положеннями частин одинадцятої, 

п’ятнадцятої статті 29, статтями 31, 33 Закону, Уповноважена особа 

  

 

 



ВИРІШИВ: 

 

 

1. Відхилити тендерну пропозицію ФОП Бірчук Оксана Олександрівна (код ЄДРПОУ 

2889305485) на підставі пункту 1 частини першої статті 31 Закону, як таку, що не 

відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 цього Закону вимогам 

до учасника відповідно до законодавства. 

2. Протягом одного дня з дня ухвалення цього рішення оприлюднити через 

авторизований електронний майданчик на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, 

встановленому Уповноваженим органом та Законом, інформацію про відхилення 

тендерної пропозиції ФОП Бірчук Оксана Олександрівна (код ЄДРПОУ 2889305485). 

3.    Визначити переможцем процедури відкритих торгів на закупівлю ДК 021:2015 

37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі (ДК 021:2015 37411230-3 

Хокейні ключки) (ідентифікатор закупівлі UA-2020-11-19-005381-c) Учасника Приватне 

підприємство «МАКСИМУМ V» (код ЄДРПОУ 36097555) - сума пропозиції якого за 

результатами аукціону складає 973 976,00 без ПДВ. 

4. Прийняти рішення про намір укласти договір з переможцем процедури відкритих 

торгів згідно з предметом закупівлі. 

5. Оприлюднити  протокол розгляду тендерних пропозицій в електронній системі 

закупівель протягом одного дня з дня прийняття цього рішення та відповідну інформацію 

згідно частини першої статті  10 Закону. 

 

 

 

 

 

 

 

Уповноважена особа       Ігор ТЕРЬОМЕНКО  
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