
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2020-11-05-003174-a 
 

Найменування замовника: Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «РИНГ» 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 26438053 

Місцезнаходження замовника: Україна, Київ, 01001, Київська область, вулиця Хрещатик, 
будинок 12 

Вид предмета закупівлі: Товари  

Узагальнена назва предмета закупівлі: ДК021-2015: 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на 
відкритому повітрі (Верстат для заточування ковзанів - ДК 
021:2015: 37411200-4, хокейний тренажер "Імітатор 
суперника"- ДК 021:2015: 37411200-4, хокейний тренажер 
"Шайбер"- ДК 021:2015: 37411200-4, хокейна бігова доріжка- 
ДК 021:2015: 37411200-4) 

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 

Верстат для 
заточування 
ковзанів 

ДК 021:2015: 37411200-4 — 
Ковзанярський та хокейний 
інвентар  

1 од.  Україна, Київ, 
03115, Київська 
область, Львівська, 
25  

до 25 грудня 2020  

Хокейний 
тренажер 
"Імітатор 
суперника" 

ДК 021:2015: 37411200-4 — 
Ковзанярський та хокейний 
інвентар  

1 од.  Україна, Київ, 
03115, Київська 
область, Львівська, 
25  

до 25 грудня 2020  

Хокейний 
тренажер 
"Шайбер" 

ДК 021:2015: 37411200-4 — 
Ковзанярський та хокейний 
інвентар  

1 од.  Україна, Київ, 
03115, Київська 
область, Львівська, 
25  

до 25 грудня 2020  

Хокейна бігова 
доріжка 

ДК 021:2015: 37411200-4 — 
Ковзанярський та хокейний 
інвентар  

1 од.  Україна, Київ, 
03115, Київська 
область, Львівська, 
25  

до 25 грудня 2020  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип днів Розмір 
оплати, 
(%) 



Поставка 
товару  

Покупець протягом 5 (п´ять) календарних днів 
після фактичної поставки кожної партії Товару та 
підписання Сторонами видаткової накладної на 
фактично поставлений Товар перераховує на 
поточний рахунок Постачальника кошти за 
фактично поставлений Товар, а у випадку 
затримки бюджетного фінансування – протягом 3 
робочих днів з моменту отримання коштів 
відповідно до ст.49 Бюджетного кодексу України. 
Будь-які бюджетні зобов’язання та платежі з 
бюджету здійснюватимуться лише за наявності 
відповідного бюджетного призначення (ч. 1 ст. 23 
Бюджетного кодексу України).  

Пiсляоплата 5  Календарні 100  

 

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

ТОВ "Інформаційно логістичні системи"  

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 1 055 650,00 UAH з ПДВ 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   1056346 UAH  
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