
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

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 

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 42008578 

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

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 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 

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  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, (%) 

Надання послуг   Пiсляоплата  20  Банківські  100  

 

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

ФОП Вєйшторт Борис Борисович  

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 194 900,00 UAH з ПДВ 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   195000 UAH  

 



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ХОКЕЮ» ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 
УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА 

 
 
 
 

ПРОТОКОЛ № 12 
ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ 

 
17 листопада 2020 р.               м. Херсон 
 
 Керуючись вимогами статей 11 та 33 Закону України «Про публічні закупівлі» 
(далі - Закон), за результатами розгляду пропозиції учасника Фізична особа-підприємець 
Вєйшторт Борис Борисович, поданої для участі у спрощеній закупівлі за предметом 
закупівлі 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), ідентифікатор закупівліUA-2020-11-05-003203-c,  
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Визначити переможцем спрощеної закупівлі за предметом закупівлі 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), 
ідентифікатор закупівлі UA-2020-11-05-003203-c - Фізичну особу-підприємцяВєйшторт 
Борис Борисович (далі - Переможець). 

2. Ухвалити рішення про намір укласти договір про закупівлю з Переможцем 
спрощеної закупівлі на суму 194 900,00 (Сто дев’яносто чотири тисячі дев’ятсот) грн           
з ПДВ. 

3. 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, повідомлення про намір укласти 
договір про закупівлю. 
 
 
 
 
Уповноважена особа       Ігор ТЕРЬОМЕНКО  






