
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2021-03-11-004580-b 
 

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

Вид предмета закупівлі: Товари  

Узагальнена назва предмета закупівлі: код ДК 021:2015 – 37410000-5 – Інвентар для спортивних ігор 
на відкритому повітрі (ДК 021:2015 37411220-0 - Ковзани) 

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 

ДК 021:2015 
37411220-0 - 
Ковзани 

ДК 021:2015: 37411220-0 — 
Ковзани  

17 пара  49 Гвардійської 
Херсонської 
дивізії,буд.26, Херсон, 
Херсонська область, 
73039, Україна  

до 31 грудня 2021 

 
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: 97 138,00 UAH з ПДВ 

 



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ХОКЕЮ» ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 
УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА 

 
 
 
 

ПРОТОКОЛ № 18 
ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ 

 
22 березня 2021 р.               м. Херсон 
 
 Керуючись вимогами статей 11 та 33 Закону України «Про публічні закупівлі» 
(далі - Закон), за результатами розгляду пропозиції учасника ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «МАКСИМУМ V» (код ЄДРПОУ 36097555), поданої для участі у 
спрощеній закупівлі за предметом закупівлі код ДК 021:2015 – 37410000-5 – Інвентар для 
спортивних ігор на відкритому повітрі (ДК 021:2015 37411220-0 - Ковзани), ідентифікатор 
закупівліUA-2021-03-11-004580-b,  
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Визначити переможцем спрощеної закупівлі за предметом закупівлі код ДК 
021:2015 – 37410000-5 – Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі (ДК 021:2015 
37411220-0 - Ковзани), ідентифікатор закупівлі UA-2021-03-11-004580-b - ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «МАКСИМУМ V»(код ЄДРПОУ 36097555) (далі - Переможець). 

2. Ухвалити рішення про намір укласти договір про закупівлю з Переможцем 
спрощеної закупівлі на суму 97 138,00 (Дев’яносто сім тисяч сто тридцять вісім) грн           
без 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   КЕП    Ігор ТЕРЬОМЕНКО  



ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«МАКСИМУМ V» 
_________________________________________________________________________ 

69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд.2; код ЄДРПОУ 36097555 

 
вих № 94 від «19» березня 2021 р. 

Додаток 2 

до оголошення про проведення спрощеної закупівлі 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

Найменування товару та 

інформація про необхідні 

технічні, якісні та кількісні 

характеристики предмета 

закупівлі 

Найменування товару та інформація 

про необхідні технічні, якісні та 

кількісні характеристики предмета 

закупівлі, що пропонується 

(заповнюється Учасником) 

Од. 

виміру 

Кількість, 

шт. 

Ковзани ССМ 

Марка: Bauer (або аналог) 

Характеристики черевика: 

• Конструкція: 3-х мірний, 

поліуретан; 

• Внутрішня підкладка: 

мікрофібра; 

• Фіксація п'яти: округла чаша; 

• Захист щиколотки: 

анатомічної форми з термопіни. 

Язик черевика:  

• Анатомічний, 2-х шаровий: 

фетр і метатарзальний захист для 

плеснової кістки; 

• Устілка: термоізолююча; 

Підошва і Лезо: 

• Підошва: термопластичная 

гума подвійної щільності; 

• Стакан: TUUK LightSpeed Pro 

(або аналог); 

Лезо: з нержавіючої сталі 

пара 8 

Ковзани  Bauer 

Марка: Bauer (або аналог) 

Характеристики черевика: 

• Конструкція: 3-х мірний, 

поліуретан; 

• Внутрішня підкладка: 

мікрофібра; 

пара 9 



Загальні технічні вимоги: 

Ковзани хокейні  (Пара) 

Марка: Bauer (або аналог) 

Характеристики черевика: 

 Конструкція: 3-х мірний, поліуретан; 

 Внутрішня підкладка: мікрофібра; 

 Фіксація п'яти: округла чаша; 

 Захист щиколотки: анатомічної форми з термопіни. 

Язик черевика:  

 Анатомічний, 2-х шаровий: фетр і метатарзальний захист для плеснової кістки; 

 Устілка: термоізолююча; 

Підошва і Лезо: 

 Підошва: термопластичная гума подвійної щільності; 

 Стакан: TUUK LightSpeed Pro (або аналог); 

Лезо: з нержавіючої сталі  

 

Всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що 

характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, 

патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у 

значенні «або еквівалент». 

 

Директор     КЕП    С.А. Кулаков 

• Фіксація п'яти: округла чаша; 

• Захист щиколотки: 

анатомічної форми з термопіни. 

Язик черевика:  

• Анатомічний, 2-х шаровий: 

фетр і метатарзальний захист для 

плеснової кістки; 

• Устілка: термоізолююча; 

Підошва і Лезо: 

• Підошва: термопластичная 

гума подвійної щільності; 

• Стакан: TUUK LightSpeed Pro 

(або аналог); 

Лезо: з нержавіючої сталі 

Всього  пара 17 



ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2021-03-11-006281-b 
 

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

Вид предмета закупівлі: Товари  

Узагальнена назва предмета закупівлі: код ДК 021:2015 – 18440000-5 – Капелюхи та головні убори 
(Шоломи) 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:18440000-5: Капелюхи та головні убори 

 

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 

код ДК 021:2015 
– 18440000-5 – 
Капелюхи та 
головні убори 
(Шоломи) 

ДК 021:2015: 18440000-5 — 
Капелюхи та головні убори  

14 штуки  49 Гвардійської 
Херсонської 
дивізії,буд.26, Херсон, 
Херсонська область, 
73039, Україна  

до 31 грудня 2021 

 
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: 80 500,00 UAH з ПДВ 

 



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ХОКЕЮ» ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 
УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА 

 
 
 
 

ПРОТОКОЛ № 19 
ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ 

 
22 березня 2021 р.               м. Херсон 
 
 Керуючись вимогами статей 11 та 33 Закону України «Про публічні закупівлі» 
(далі - Закон), за результатами розгляду пропозиції учасника ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «МАКСИМУМ V» (код ЄДРПОУ 36097555), поданої для участі у 
спрощеній закупівлі за предметом закупівлі код ДК 021:2015 – 18440000-5 – Капелюхи та 
головні убори (Шоломи), ідентифікатор закупівліUA-2021-03-11-006281-b,  
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Визначити переможцем спрощеної закупівлі за предметом закупівлі код ДК 
021:2015 – 18440000-5 – Капелюхи та головні убори (Шоломи), ідентифікатор закупівлі 
UA-2021-03-11-006281-b - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МАКСИМУМ V»(код 
ЄДРПОУ 36097555) (далі - Переможець). 

2. Ухвалити рішення про намір укласти договір про закупівлю з Переможцем 
спрощеної закупівлі на суму 80500,00 (Вісімдесят тисяч п’ятсот) грн без 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   КЕП    Ігор ТЕРЬОМЕНКО  



ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«МАКСИМУМ V» 
_________________________________________________________________________ 

69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд.2; код ЄДРПОУ 36097555 

 
вих № 73 від «19» березня 2021 р. 

Додаток 2 

до оголошення про проведення спрощеної закупівлі 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

 

Загальні технічні вимоги: 

Шолом з решіткою (захист обличчя)  

Марка: Bauer  (або аналог) 

Розмір: M 

Найменування товару та 

інформація про необхідні 

технічні, якісні та кількісні 

характеристики предмета 

закупівлі 

Найменування товару та інформація 

про необхідні технічні, якісні та 

кількісні характеристики предмета 

закупівлі, що пропонується 

(заповнюється Учасником) 

Од. 

виміру 

Кількість, 

шт. 

Шоломи Bauer 

Шоломи Bauer 

Марка: Bauer  (або аналог) 

Розмір: M 

Опис: Двошаровий захист з піни 

подвійної щільності, подвійні ребра 

жорсткості, ергономічні, прозорі 

навушники 

Швидке регулювання розміру. 

Повна захисна маска на шолом 

польового гравця з високоміцної, 

вуглецевої сталі.  

Прути маски розташовані під 

прямими кутами один до одного на 

оптимальній відстані між собою. 

Регульована, плаваюча чаша для 

підборіддя виконана з м'якого, 

спіненого матеріалу, який сприяє 

ефективній амортизації ударів. 

штуки 14 

Всього  штуки 14 



Опис: Двошаровий захист з піни подвійної щільності, подвійні ребра жорсткості, 

ергономічні, прозорі навушники 

Швидке регулювання розміру. 

Повна захисна маска на шолом польового гравця з високоміцної, вуглецевої сталі.  

Прути маски розташовані під прямими кутами один до одного на оптимальній відстані між 

собою. Регульована, плаваюча чаша для підборіддя виконана з м'якого, спіненого 

матеріалу, який сприяє ефективній амортизації ударів.  

 

Всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що 

характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, 

патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у 

значенні «або еквівалент». 

 

Директор     КЕП       С.А. Кулаков 



ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2021-03-11-006455-b 
 

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

Вид предмета закупівлі: Товари  

Узагальнена назва предмета закупівлі: ДК 021:2015 18143000-3 – Захисне спорядження (нагрудники 
хокейні) 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:18140000-2: Аксесуари до робочого одягу 

 

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 

ДК 021:2015 
18143000-3 – 
Захисне 
спорядження 
(нагрудники 
хокейні) 

ДК 021:2015: 18140000-2 — 
Аксесуари до робочого 
одягу  

12 штуки  49 Гвардійської 
Херсонської 
дивізії,буд.26, 
Херсон, Херсонська 
область, 73039, 
Україна  

до 31 грудня 
2021  

 
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: 68 400,00 UAH з ПДВ 

 



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ХОКЕЮ» ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 
УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА 

 
 
 
 

ПРОТОКОЛ № 21 
ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ 

 
22 березня 2021 р.               м. Херсон 
 
 Керуючись вимогами статей 11 та 33 Закону України «Про публічні закупівлі» 
(далі - Закон), за результатами розгляду пропозиції учасника ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «МАКСИМУМ V» (код ЄДРПОУ 36097555), поданої для участі у 
спрощеній закупівлі за предметом закупівлі код ДК 021:2015 18140000-2 – Аксесуари до 
робочого одягу (ДК 021:2015 18143000-3 – Захисне спорядження (нагрудники хокейні)), 
ідентифікатор закупівліUA-2021-03-11-006455-b,  
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Визначити переможцем спрощеної закупівлі за предметом закупівлі код ДК 
021:2015 18140000-2 – Аксесуари до робочого одягу (ДК 021:2015 18143000-3 – Захисне 
спорядження (нагрудники хокейні)), ідентифікатор закупівліUA-2021-03-11-006455-b - 
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МАКСИМУМ V»(код ЄДРПОУ 36097555) (далі - 
Переможець). 

2. Ухвалити рішення про намір укласти договір про закупівлю з Переможцем 
спрощеної закупівлі на суму 68400,00 (Шістдесят вісімтисяч чотириста ) грн без 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  КЕП   Ігор ТЕРЬОМЕНКО  



ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«МАКСИМУМ V» 
_________________________________________________________________________ 

69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд.2; код ЄДРПОУ 36097555 

 
вих № 87 від «19» березня 2021 р. 

Додаток 2 

до оголошення про проведення спрощеної закупівлі 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

Найменування товару та 

інформація про необхідні 

технічні, якісні та кількісні 

характеристики предмета 

закупівлі 

Найменування товару та інформація 

про необхідні технічні, якісні та 

кількісні характеристики предмета 

закупівлі, що пропонується 

(заповнюється Учасником) 

Од. 

виміру 

Кількість, 

шт. 

Нагрудники хокейні Bauer Нагрудники хокейні Bauer 

• Захист в важливих зонах, 

виконані з легкої піни HyperLite 

foam, яка забезпечує ефективне 

поглинання енергії удару при 

попаданні шайби або при зіткненнях 

під час гри. 

• Розширена область горловини 

і м'які валики з піни на внутрішньому 

краї у шиї. 

• Гнучка , сегментована, знімна 

вставка в нижній частині нагрудника 

(забезпечує захист черевної 

порожнини). 

• Плечовий суглоб захищений 

профільованою чашкою анатомічної 

форми. 

• Функціональна підкладка 

Thermo-MAX, що дозволяє зберігати 

звичайну температуру тіла. 

• Захисні елементи біцепса. 

• Широкі еластичні ремені з 

застібкою на липучці. 

• Вага - 920 гр. 

штуки 12 

Всього  штуки 12 



 

Загальні технічні вимоги: 

 Захист в важливих зонах, виконані з легкої піни HyperLite foam, яка забезпечує 

ефективне поглинання енергії удару при попаданні шайби або при зіткненнях під час 

гри. 

 Розширена область горловини і м'які валики з піни на внутрішньому краї у шиї.  

 Гнучка , сегментована, знімна вставка в нижній частині нагрудника (забезпечує 

захист черевної порожнини). 

 Плечовий суглоб захищений профільованою чашкою анатомічної форми. 

 Функціональна підкладка Thermo-MAX, що дозволяє зберігати звичайну 

температуру тіла. 

 Захисні елементи біцепса. 

 Широкі еластичні ремені з застібкою на липучці. 

 Вага - 920 гр. 

 

Всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що 

характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, 

патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у 

значенні «або еквівалент». 

 

Директор     КЕП     С.А. Кулаков 



ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2021-03-11-006662-b 
 

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

Вид предмета закупівлі: Товари  

Узагальнена назва предмета закупівлі: код ДК 021:2015 18230000-0 – Верхній одяг різний (шорти) 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:18230000-0: Верхній одяг різний 

 

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 

код ДК 
021:2015 
18230000-0 – 
Верхній одяг 
різний (шорти) 

ДК 021:2015: 18230000-0 — 
Верхній одяг різний  

12 штуки  49 Гвардійської 
Херсонської 
дивізії,буд.26, Херсон, 
Херсонська область, 
73039, Україна  

до 31 грудня 2021 

 
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: 67 440,00 UAH з ПДВ 

 



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ХОКЕЮ» ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 
УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА 

 
 
 
 

ПРОТОКОЛ № 20 
ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ 

 
22 березня 2021 р.               м. Херсон 
 
 Керуючись вимогами статей 11 та 33 Закону України «Про публічні закупівлі» 
(далі - Закон), за результатами розгляду пропозиції учасника ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «МАКСИМУМ V» (код ЄДРПОУ 36097555), поданої для участі у 
спрощеній закупівлі за предметом закупівлі код ДК 021:2015 18230000-0 – Верхній одяг 
різний (шорти), ідентифікатор закупівліUA-2021-03-11-006662-b,  
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Визначити переможцем спрощеної закупівлі за предметом закупівлі код ДК 
021:2015 18230000-0 – Верхній одяг різний (шорти), ідентифікатор закупівлі UA-2021-03-
11-006662-b - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МАКСИМУМ V»(код ЄДРПОУ 36097555) 
(далі - Переможець). 

2. Ухвалити рішення про намір укласти договір про закупівлю з Переможцем 
спрощеної закупівлі на суму 67440,00 (Шістдесят сім тисяч чотириста сорок) грн без 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  КЕП    Ігор ТЕРЬОМЕНКО  



ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«МАКСИМУМ V» 
_________________________________________________________________________ 

69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд.2; код ЄДРПОУ 36097555 

 
вих № 80 від «19» березня 2021 р. 

Додаток 2 

до оголошення про проведення спрощеної закупівлі 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

 

Загальні технічні вимоги: 

 Шорти захисні (дорослі) 

 Захисні елементи з комбінації піни  і пластику. 

 Мобільний захист хребта в комбінації з панелями. 

 Функціональний підкладковий матеріал - Thermo MAX. 

 Внутрішній ремінь. 

 Зовнішній чехол виконаний з матеріалу, щільністю у 800D. 

Найменування товару та 

інформація про необхідні 

технічні, якісні та кількісні 

характеристики предмета 

закупівлі 

Найменування товару та інформація 

про необхідні технічні, якісні та 

кількісні характеристики предмета 

закупівлі, що пропонується 

(заповнюється Учасником) 

Од. 

виміру 

Кількість, 

шт. 

Шорти Bauer Шорти Bauer 

Шорти захисні (дорослі) 

• Захисні елементи з комбінації 

піни  і пластику. 

• Мобільний захист хребта в 

комбінації з панелями. 

• Функціональний підкладковий 

матеріал - Thermo MAX. 

• Внутрішній ремінь. 

• Зовнішній чехол виконаний з 

матеріалу, щільністю у 800D. 

• Гудзики для налаштування 

підтяжок.  

• Клапан у нижній частині. 

• Зручна шнурівка для 

регульовання розміру. 

штуки 12 

Всього  штуки 12 



 Гудзики для налаштування підтяжок.  

 Клапан у нижній частині. 

 Зручна шнурівка для регульовання розміру.  

 

Всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що 

характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, 

патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у 

значенні «або еквівалент». 

 

Директор     КЕП    С.А. Кулаков 


