
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-12-22-002185-a

Найменування замовника: ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ

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

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02224643

Місцезнаходження замовника: ПРОВУЛОК ЧАЙКОВСЬКОГО, будинок 1, Одеса,
Одеська область, 65026, Україна

Вид предмета закупівлі: Послуги

Назва предмета закупівлі: послуги з участі учнів дитячої студії у репертуарних
виставах Одеського національного академічного
театру опери та балету

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:92310000-7: Послуги зі створювання та
інтерпретування мистецьких і літературних творів

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 участі
учнів дитячої студії у
репертуарних
виставах Одеського
національного
академічного театру
опери та балету

ДК 021:2015:
92310000-7 — Послуги
зі створювання та
інтерпретування
мистецьких і
літературних творів

50 посл. Відповідно до
документації,
Україна

від 01 січня
2022
до 31 грудня
2022

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

Надання послуг Пiсляоплата 25 Календарні 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума



Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) 75000 UAH

Інформація про учасника (учасників):

Найменування
постачальника
товарів,
виконавця робіт
чи надавача
послуг

Ідентифікаційний код
учасника в ЄДР або
реєстраційний номер
облікової картки платника
податків або серія та номер
паспорта (для фізичних
осіб, які через свої
релігійні переконання
відмовляються від
прийняття реєстраційного
номера облікової картки
платника податків та
офіційно повідомили про це
відповідний контролюючий
орган і мають відмітку у
паспорті) постачальника
товарів, виконавця робіт
чи надавача послуг

Місцезнаходження та
контактні номери
телефонів учасника
(учасників), з яким
(якими) проведено
переговори

Узгоджена
ціна
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі

ФОП Антипова
Світлана
Олександрівна

1654300903 65039, Україна, Одеська
область, Одеса,
ТРАНСПОРТНА, будинок
9, квартира 67

+380674823719

75 000 UAH з
ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої
статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”
Предмет закупівлі полягає у створенні або придбанні витвору мистецтва

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов
застосування переговорної процедури закупівлі
балетна школа-студія фізичної особи-підприємця Антипової Світлани Олександрівни дозволяє
розширити дитячий балетний репертуар театру шістьма виставами «Аліса в країні чудес»,
«Червона шапочка», «Русалочка», «Попелюшка», «Пітер Пен», «Лускунчик»; полегшить
навантаження на балетну трупу театру, яка забезпечує широкий балетний та оперний
репертуар, регулярні постановочні роботи, затребувані для гастрольної діяльності. Балетна
школа-студія фізичної особи-підприємця Антипової Світлани Олександрівни має багаторічну
історію. Вихованці школи отримують професійне навчання та належне виховання. Школа
гастролювала багатьма містами України та за кордоном. Має численні нагороди та грамоти,
брала участь у міжнародних конкурсах. Балетна школа-студія фізичної особи-підприємця
Антипової Світлани Олександрівни, що надає послуги з участі учнів дитячої студії у
репертуарних виставах Одеського національного академічного театру опери та балету, за кодом
згідно ДК 021:2015: 92310000-7 – Послуги зі створювання та інтерпретування мистецьких і
літературних творів (ДК 021:2015:92312250-8 Послуги окремих артистів) може повністю
задовольнити потреби театру згідно Статуту Одеського національного академічного театру опери
та балету, а саме: - п. 2.1 Метою основної діяльності Театру є розвиток театрального мистецтва і
театральної справи в Україні, формування та задоволення потреб населення в театральному
мистецтві. - п. 2.2 Головним завданням Театру є цілеспрямована, систематична діяльність щодо
створення й показу творів музично-театрального та хореографічного мистецтва, збереження та



розвиток загальносвітових і національних культурних цінностей, залучення до них глядацької
аудиторії в Україні та за кордоном, створення умов для зростання професійної майстерності
творчого колективу Театру.


