
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2020-11-25-008504-c 
 

Найменування замовника: Всеукраїнська громадська організація "Федерація хокею 
України" 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 14282640 

Місцезнаходження замовника: Україна, м. Київ, 01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи 11-Б 

Вид предмета закупівлі: Товари  

Узагальнена назва предмета закупівлі: ключка хокейна 

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 

ключка 
хокейна 

ДК 021:2015: 37411230-3 — 
Хокейні ключки  

44 штуки  Україна, м. Київ, 
04119, м. Київ, Юрія 
Іллєнка, 46  

до 15 грудня 2020  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, 
(%) 

Поставка 
товару  

Хокейні ключки повинні бути виготовлені за 
технологією Monocomp компанії виробника Bauer, що 
передбачає цільну односкладову конструкцію True 
One-Piece із використанням матеріалу TeXtreme - 
легке штучне волокно із вуглецю, а також із 
застосуванням спеціальної смоли, створеної за 
технологією eLASTech. Рукоять ключки не повинна 
мати нерівності і всі кути мають бути округлені із 
вгнутими боковими стінками . Ключка повинна мати 
точку перегину по рукояті (труби).  

Пiсляоплата  10  Робочі 100  

 

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

ФОП ВЕРНІКОВ СТАНІСЛАВ РОМАНОВИЧ 

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 199 760,00 UAH з ПДВ 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Державний бюджет України   199760 UAH  



Всеукраїнська громадська організація "Федерація хокею України" 
 

Затверджено  
протоколом-рішення 
уповноваженої особи  
Коваль С.А.  
№ 1204-25-20 від 04.12.20 
 
 

 м.Київ         04.12.2020   

Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю з переможцем спрощеної 
закупівлі № UA-2020-11-25-008504-c 

1) Замовник – Всеукраїнська громадська організація "Федерація хокею України", вул. 
Івана Мазепи 11-Б, місто м. Київ, м. Київ, Україна, 01010 ЄДРПОУ 14282640, Юридична 
особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади; 

2) назва предмета закупівлі–ключка хокейна, код ДК 021:2015 (CPV): 37411230-3 
Хокейні ключки; 

3) кількість – 44 штуки,місце та строк надання послуг–04119, Україна, м. Київ, м. Київ, 
Юрія Іллєнка, 46, по 15.12.2021; 

4) найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі – ФОП 
ВЕРНІКОВ СТАНІСЛАВ РОМАНОВИЧ; 

5) ціна тендерної пропозиції/пропозиції–199 760,00 грн. (з ПДВ). 

 






