
ЗВІТ 
про результати проведення процедури закупівлі 

UA-2021-03-11-003236-c 
Дата формування звіту: 27 березня 2021 

 

Найменування замовника: ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА З ХОКЕЮ 
"СОКІЛ" 

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 43197718 

Вид предмета закупівлі: Товари 

Узагальнена назва предмета закупівлі: Дизельне паливо 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:09130000-9: Нафта і дистиляти 

 

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 

Дизельне 
паливо  

ДК 021:2015: 09130000-9 
— Нафта і дистиляти  

15000 літр  04119, Україна, м. Київ, 
м. Київ, вулиця Юрія 
Іллєнка (Мельникова), 
будинок 46  

від 12 квітня 2021 
до 31 грудня 2021  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип днів Розмір 
оплати, (%) 

Iнша 
подія  

Оплата після підписання сторонами 
накладної (видаткової накладної).  

Пiсляоплата 30  Календарні 100  

 

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 11 березня 2021 13:19  

Кількість учасників процедури закупівлі: 1  

 

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 

ПП "ОККО 
КОНТРАКТ" 

373 500,00 UAH з 
ПДВ  

373 500,00 
UAH з ПДВ  

Не розглядався  

 

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): 

подання для участі в торгах менше 
двох тендерних 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  

 



 

ПП «ОККО КОНТРАКТ»                       www.okko.ua 

адреса: вул. Набережно-Хрещатицька, 15-17/18, м. Київ 04070, Україна 
ЄДРПОУ 36248687 

 

Вих.№2020/17 від 18.03.2021 р. 

Додаток № 2 до тендерної документації 

 

Форма „Тендерна пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче. 

Учасник не повинен відступати від даної форми. 

 

ФОРМА "ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ" 

        

ФОРМА ЛИСТА-ПРОПОЗИЦІЇ 

        

І. Інформація про учасника процедури закупівлі: 

Найменування / прізвище, ім’я, по 

батькові учасника 
Приватне Підприємство «ОККО КОНТРАКТ» 

Місцезнаходження / місце проживання 
04070, м. Київ, Подільський район, вул. 

Набережно-Хрещатицька, буд. 15-17/18 

Код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний 

номер 
36248687 

Основний поточний рахунок (номер 

рахунку, найменування банку, МФО) 

UA843808050000000026008559454 в АТ 

«Райффайзен Банк АВАЛЬ»; МФО 380805; 

01011,м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9 

Інші рахунки (валюта і номер рахунку, 

найменування банку, МФО) 

UA 573348510000000002600041613 у ПАТ 

«ПУМБ» МФО 334851 , гривня 

Номер телефону / телефаксу +38 (032) 298-96-01, +38 (032) 298-96-02 

e-mail (адреса електронної пошти в 

разі наявності) 
office@gng.com.ua 

  

ІІ. Інформація про процедуру закупівлі 

Предмет закупівлі ДК 021:2015: 09130000-9 Нафта і дистиляти 

Номер і дата оприлюдненого  

оголошення 
UA-2021-03-11-003236-c, 11.03.2021 р. 

 

 

 

 

Ми, Приватне Підприємство «ОККО КОНТРАКТ», надаємо свою тендерну пропозицію 

щодо участі у торгах на закупівлю ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти 

(Дизельне паливо). 

Вивчивши тендерну документацію, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на 

підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та 

Договору на умовах, зазначених у пропозиції: 
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ПП «ОККО КОНТРАКТ»                       www.okko.ua 

адреса: вул. Набережно-Хрещатицька, 15-17/18, м. Київ 04070, Україна 
ЄДРПОУ 36248687 

 

 

 

 

 

ІІІ. 

№ 

Найменування згідно 

документів виробника 

 

Одиниця 

виміру 

Кількість 

Ціна за 

одиницю, 

без ПДВ, 

грн. 

 

Ціна за 

одиницю з 

ПДВ, грн. 

Загальна 

вартість з 

ПДВ, грн.* 

1. Дизельне паливо 1 Літр 15 000 20,75 24,90 373 500,00 

 

Загальна вартість пропозиції, грн., без ПДВ 

311 250,00 

ПДВ, грн.(якщо учасник є платником ПДВ) 62 250,00 

Загальна вартість пропозиції, грн., з ПДВ** 373 500,00 

Загальна вартість пропозиції Триста сімдесят три тис. п’ятсот грн. 00 коп. з ПДВ 

у т.ч. ПДВ Шістдесят дві тис. двісті п’ятдесят грн. 00 коп. 

 

*Вказується ціна тендерної пропозиції до початку проведення електронного аукціону. 

Ціни, ПДВ, сума, що відображаються цифрами у цій формі визначаються з точністю до 

другого десяткового знаку (другий розряд після коми). 

**У разі надання пропозицій Учасником — не платником ПДВ, такі пропозиції надаються 

без врахування ПДВ, графа “ПДВ” не заповнюється, а у графі “Загальна вартість 

пропозиції” зазначається Учасником “Загальна вартість пропозиції,без ПДВ”. 

 

(У ВИПАДКУ, КОЛИ УЧАСНИК НЕ Є ПЛАТНИКОМ ПДВ, ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ ВАРТІСТЬ 

БЕЗ ПДВ) 

1. До визначення нас переможцями процедури закупівлі Ваша тендерна документація 

разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу 

попереднього договору між нами. Якщо нас буде визнано переможцем торгів, ми візьмемо 

на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором. 

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції не менше ніж 90 днів з дня 

розкриття  тендерних пропозицій, встановленого Вами.  

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі  тендерні пропозиції  

згідно з умовами тендерної документації та чинного законодавства України, та розуміємо, 

що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас 

умовами.  

4. Якщо нас буде визнано переможцем торгів, ми зобов'язуємося: 

- надати у паперовому вигляти тендерну пропозицію, із зазначенням ціни, отриманої за 

результатом електронного аукціону; 

- підписати Договір не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі 

Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але не 

пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про 
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ПП «ОККО КОНТРАКТ»                       www.okko.ua 

адреса: вул. Набережно-Хрещатицька, 15-17/18, м. Київ 04070, Україна 
ЄДРПОУ 36248687 

 

закупівлю. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладання 

договору може бути продовжений до 60 днів. 

5. Ми згодні на укладення договору на умовах  викладених в проекті 

договору, що є Додатком 6 до документації. Погоджений проект договору 

додається до даної пропозиції. 

 

 

 

Представник по довіреності                                                                              Кучабська І. О. 
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