
ЗВІТ 
про результати проведення процедури закупівлі 

UA-2021-04-05-006197-a 
Дата формування звіту: 14 квітня 2021 

 

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 

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Узагальнена назва предмета закупівлі: Послуги ДК 021:2015 код: 55510000-8 — Послуги їдалень 
(Послуги з організації харчування спортсменів) 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:55510000-8: Послуги їдалень 

 

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 

Послуги ДК 021:2015 
код: 55510000-8 — 
Послуги їдалень 
(Послуги з організації 
харчування 
спортсменів)  

ДК 021:2015: 
55510000-8 — Послуги 
їдалень  

1392 порція  Україна, Відповідно 
до документації  

від 26 квітня 2021
до 11 травня 2021 

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип днів Розмір 
оплати, 
(%) 

Дата 
виставлення 
рахунку  

Замовник здійснює попередню оплату у розмірі 
100% від ціни Договору не пізніше 5 (п’яти) 
банківських днів з дня надходження фінансування 
на розрахунковий рахунок Замовника, на строк не 
більше 3 (трьох) місяців відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. 
№1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками 
(одержувачами) бюджетних коштів попередньої 
оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за 
бюджетні кошти» на підставі рахунку-фактури, 
виставленого Учасником, шляхом перерахування 
грошових коштів на розрахунковий рахунок 
Учасника в національній валюті.  

Аванс  5  Банківські 100  

 

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 05 квітня 2021 16:21  

Кількість учасників процедури закупівлі: 0  

 



Найменування 
учасників процедури 
закупівлі (для 
юридичної особи) або 
прізвище, ім’я, по 
батькові (для 
фізичної особи) 

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

Ціна 
пропозицій 
учасника 
після 
закінчення 
аукціону 

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 

 

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: Відсутня  

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

відсутність пропозицій 

Дата укладення договору про закупівлю: Відсутні  

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

Відсутні  

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: Відсутні  

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

Відсутня  

Сума, визначена в договорі про закупівлю: Відсутні  

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

Відсутня 

Ідентифікатор договору: Відсутній  

 


