
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2021-09-02-001371-a 
 

Найменування замовника: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ХОКЕЙНИЙ КЛУБ 
"МАРІУПОЛЬ" 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 43816736 

Місцезнаходження замовника: вул.Нільсена Архітектора, будинок 35-А, місто Маріуполь, 
Донецька область, 87515, Україна 

Вид предмета закупівлі: Послуги  

Назва предмета закупівлі: Послуги з перевезення пасажирів 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:60140000-1: Нерегулярні пасажирські 
перевезення 

Назва 
номенклатурної 
позиції предмета 
закупівлі 

Код згідно з Єдиним 
закупівельним словником, 
що найбільше відповідає 
назві номенклатурної 
позиції предмета закупівлі 

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 з 
перевезення 
пасажирів  

ДК 021:2015: 60140000-1 — 
Нерегулярні пасажирські 
перевезення  

10000 кілометри вул. Нільсена 
Архітектора, 
будинок 35 – а, , 
Маріуполь, 
Донецька область, 
87515, Україна  

до 31 грудня 
2021  

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%) 

Надання послуг   Пiсляоплата  30  Календарні  100  

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

ЛІХОШЕРСТ СТЕПАН ІВАНОВИЧ  

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 279 500,00 UAH з ПДВ 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   280000 UAH  

 







ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2021-09-03-002368-c 
 

Найменування замовника: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ХОКЕЙНИЙ КЛУБ 
"МАРІУПОЛЬ" 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 43816736 

Місцезнаходження замовника: вул.Нільсена Архітектора, будинок 35-А, місто Маріуполь, 
Донецька область, 87515, Україна 

Вид предмета закупівлі: Послуги  

Назва предмета закупівлі: Послуги, пов'язані з друком поліграфічної продукції 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:79820000-8: Послуги, пов’язані з друком 

Назва 
номенклатурної 
позиції предмета 
закупівлі 

Код згідно з Єдиним 
закупівельним словником, 
що найбільше відповідає 
назві номенклатурної 
позиції предмета закупівлі 

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, пов'язані з 
друком 
поліграфічної 
продукції 

ДК 021:2015: 79820000-8 — 
Послуги, пов’язані з друком 

1995 штуки  вул. Нільсена 
Архітектора, 
будинок 35 – а, , 
Маріуполь, 
Донецька область, 
87515, Україна  

до 15 листопада 
2021  

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%) 

Надання послуг   Пiсляоплата  30  Календарні  100  

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

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ 
ГРИЗУН ПЕТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ  

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 46 899,00 UAH з ПДВ 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   60000 UAH  

 






