
   

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення закупівлі через систему електронної закупівлі 

1. Замовник: 
1.1.Найменування: Громадська організація «Київська міська федерація хокею»  
1.2. Код за ЄДРПОУ: 34795355 
1.3. Місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 46, поштова адреса: 04070, м. Київ, 
вул. Г.Сковороди, 1-в, офіс Київської міської федерації хокею 
1.4. Контактна особа Замовника, яка здійснює зв'язок з учасниками: Вінницький Вячеслав 
Робертович тел: (067) 441-56-55 Е-mail: vinny_v@ukr.net 
 
2. Очікувана вартість закупівлі: 99 000,00 грн. (Дев’яносто дев’ять тисяч гривень 00 копійок) 
з ПДВ 
3. Інформація про предмет закупівлі:  
3.1. Найменування предмета закупівлі: Вироби спортивні (хокейні ключки) 
ДКПП 016:2010:32.30.1, ДК 021:2015: 37400000-2 

3.2. Кількість товару: згідно технічного завдання та технічної характеристики (додаток 1) 

3.3. Місце поставки товару: 04070, м. Київ, вул. Г.Сковороди, 1-в, офіс Київської міської 
федерації хокею 
3.4. Строк поставки товару: грудень 2016 року. 
 
4. Перелік сканкопій  документів у форматі pdf. aбо jpg. , що надаються учасником у 
складі цінової  пропозиції  на електронні торги. 
4.1. Цінова пропозиція (додаток 2). 
4.2. Довідка, складена у довільній формі, яка повинна містити відомості про підприємство: 
- реквізити (місцезнаходження (фактичне та юридичне) телефон, факс, банківські реквізити); 
- керівництво (посада, ім'я по батькові (повністю), телефон для контактів). 
4.3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності). 
4.4. Копія виписки з Єдиного державного реєстру осіб та фізичних осіб-підприємців. 
4.5. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість аба витягу з реєстру 
платників податку (у разі сплати учасником ПДВ), копія свідоцтва про право сплати єдиного 
податку або витягу з Реєстру платників єдиного податку (у разі сплати учасником єдиного 
податку), копія довідки про взяття на облік платника податків (4-ОПП) (у разі наявності). 
4.6. Проект договору скріплений підписом та печаткою уповноваженої особи учасника, що 
підтверджує погодження учасника з основними умовами договору (додаток 3).  
4.7. Гарантійний лист учасника, який підтверджує надання учасником замовнику всіх 
вищезазначених документів у паперовому вигляді, оформлених належним чином, у разі його 
визнання переможцем протягом 5 робочих днів з дати визнання його переможцем електронної 
закупівлі.  
4.8. Довідка в довільній формі про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів 
(обов’язкових платежів). 
4.9. Копію завірену підписом та печаткою учасника документу про якість (сертифікат 
відповідності, або сертифікат / паспорт якості, або декларація про відповідність, або висновок 
державної санітарно – епідеміологічної служби на товар, тощо), встановлений діючим 
законодавством на запропоновану продукцію або обґрунтування його відсутності (не підлягає 
обов’язковій сертифікації тощо). 
4.10. Гарантійний лист Учасника щодо якості поставленого товару та наданих супутніх послуг. 
4.11. Лист погодження з технічним завданням та технічними характеристиками на закупівлю        
(додаток 1). 
     Якщо форми вищезазначених документів, які вимагаються у складі пропозиції не 
передбачені для Учасника законодавством України, в такому випадку Учасник повинен надати 
довідку у довільній формі про те, що ці документи не подаються з посиланням на відповідні 
норми законодавства України. 
 



   

 Всі довідки  повинні бути на фірмовому  бланку з обов’язковим підписом керівника 
підприємства та печатки (у разі наявності). 
5. Дата та час закінчення подання запитів на уточнення та/або запитань щодо закупівель 
зазначений в електронній версії закупівлі.         
6. Дата та час початку подання пропозицій  зазначений в електронній версії закупівлі.  
7. Дата та час закінчення подання пропозицій зазначений в електронній версії закупівлі. 
8. Розмір мінімального кроку пониження ціни, грн.: 495,00 грн. (Чотириста дев’яносто п’ять 
гривень 00 копійок) – 0,5% 
9. Інша інформація: 
   Учасник, якого визнано переможцем закупівлі, для укладання договору про закупівлю 
повинен надати замовнику в паперовому вигляді за підписом та печаткою учасника протягом 5-
х робочих днів з моменту визначення переможця за адресою: 04070, м. Київ, вул. Г.Сковороди, 
1-в, офіс Київської міської федерації хокею,  наступні документи: 
- копії документів, що підтверджують відповідність вимогам до кваліфікації учасників 

(відповідно до п. 4 Оголошення); 
- копію статуту (або іншого установчого документу) (для юридичних осіб), завіреної 
уповноваженою особою та печаткою учасника; 
- копію паспорту (стор.1, 2, 3, 11) (для фізичних осіб-підприємців), завірену уповноваженою 
особою та печаткою учасника; 
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, або копію реєстраційного номеру 
облікової картки платника податків (у разі відсутності з релігійних переконань, копію сторінки 
паспорту з відповідною відміткою (для фізичних осіб-підприємців), завірену уповноваженою 
особою та печаткою учасника; 
- копію документу (за наявності), що підтверджує правомочність на укладення договору про 
закупівлю (копія виписки з протоколу засновників, або копія наказу про призначення, або 
довіреності, тощо). 
  У випадку ненадання учасником-переможцем в зазначений строк документів для укладення 
договору або надання їх не в повному обсязі, Замовник проводить розгляд цінової пропозиції 
наступного учасника, якого визначили система з тих, що залишились. 
    При підготовці цінових пропозицій учасникам необхідно враховувати вищезазначені вимоги 
та вимоги наведені у Додатках 1-3 до Оголошення про проведення закупівлі через систему 
електронних закупівель: 
 

До даного Оголошення додається: 
1. Додаток № 1 – Технічне завдання та технічні характеристики на закупівлю: Вироби 

спортивні (хокейні ключки) ДКПП 016:2010: 32.30.1, ДК 021:2015: 37400000-2 
        2. Додаток № 2 – Форма цінової пропозиції. 
        3. Додаток № 3 – проект Договору поставки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
                 Додаток 1 до Оголошення 
                                                                                                       про проведення закупівлі через 
                                                                                                       систему електронних закупівель 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ТА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
на проведення закупівлі: 

 
Вироби спортивні (хокейні ключки) ДКПП 016:2010: 32.30.1, ДК 021:2015: 37400000-2 

 
Товар:  
 

 
Місце поставки товару: 04070, м. Київ, вул. Г.Сковороди, 1-в, офіс Київської міської федерації 
хокею 

 
 

Вимоги до товару:   
Якість товару повинна повністю відповідати усім нормам та вимогам, що визначають 

якість товару даного виду. 
Всі ключки мають бути виготовлені з кевларових ниток спільно з технологією цільного 

пресування (для  підвищеної  зносостійкісті), мати багаторівневе плетіння і різноспрямоване 
положення ниток, збалансоване перо,  поєднання піни різної щільності для полегшення ваги 
носка, прорезинене покриття, графітове покриття високої щільності, поліуретанове ядро 
ключки. 

          Товар повинен відповідати вимогам  охорони праці, екології та пожежної безпеки, а 
також санітарному регламенту для навчальних закладів. 

      Товар повинен поставитися комплектно відповідно до вимог стандартів та технічних умов, 
повинен бути новим.  

         Доставку, завантаження-розвантаження за кінцевим місцем призначення,  вказаним 
Замовником,  Постачальник проводить за свої кошти після укладання Договору.      

 
 
 
 
 
 

Найменування товару Кількість 
Ключка хокейна дитяча марки Sherwood Nexon 12 Junior з лівим 
хватом 

20 (двадцять) штук 

Ключка хокейна дитяча марки Sherwood Nexon 12 Junior з правим 
хватом 

5 (п’ять) штук 

Ключка хокейна підліткова марки Sherwood Nexon 12 Intermediate з 
лівим хватом 

10 (десять) штук 



   

                                                                                                      Додаток №2 до Оголошення 
                                                                                                       про проведення закупівлі через 
                                                                                                       систему електронних закупівель 
 
 Форма пропозиції, яка подається Учасником на фірмовому бланку (за наявності). 
Учасник не повинен відступати від даної форми.  

ФОРМА ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ* 
             _________________(назва підприємства/фізичної особи)___________________________,  

надає свою пропозицію щодо участі у закупівлі:  
Вироби спортивні (хокейні ключки) ДКПП 016:2010: 32.30.1, ДК 021:2015: 37400000-2  

 
Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання 
 
код за ЄДРПОУ/ідентифікаційний код Відомості про 

підприємство 
Реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, 
телефон для контактів) 

Загальна вартість 
пропозиції 

Учасник вказує загальну вартість предмету закупівлі 
(стартова сума аукціону) в гривнях цифрами та прописом 
без ПДВ та з урахуванням ПДВ. 

Термін поставки товару грудень місяць  2016 року 

Відомості про особу (осіб), 
яку уповноважено 
представляти інтереси 
Учасника 

(Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон) 

 
№  

з/п 
Найменування Товару 

Одиниці 
виміру 

Кількість 
Ціна за од. без 
ПДВ, грн.  

Сума без ПДВ, 
грн. 

1.      

      

      

Разом без ПДВ:  

ПДВ:  

Всього з ПДВ:  

 
*Всі Учасники в стандартній формі подають цінову пропозицію. У разі пониження ціни  під час аукціону, 
Учасник, який став переможцем має надати оновлену цінову пропозицію (відповідно до результатів аукціону) у 
день проведення аукціону.  
 
      Ознайомившись з технічними вимогами та вимогами щодо кількості та термінів поставки 
товару, що закуповується, ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити товарами 
відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки. 
             Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію, та розуміємо, 
що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами. 



   

             Разом з цією пропозицією ми надаємо документи, передбачені пунктом 4 цього 
Оголошення (скановані копії в форматі pdf) на підтвердження заявлених вимог. 

 
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи  
Учасника, завірені печаткою                                                       ______________(__________) 
          М.П. 

 

 
 



   

 
Додаток № 3 до Оголошення  
про проведення закупівлі через  
електронну систему закупівель          

 

ПРОЕКТ   ДОГОВОРУ № ФХ-16-__ 
про закупівлю товарів за державні кошти 

м. Київ                «__» грудня 2016 року  
 

Громадська організація «Київська міська федерація хокею», в особі Президента 
КМФХ Вінницького Вячеслава Робертовича, що діє на підставі Статуту  зареєстрованого 
Київським міським управлінням юстиції 07.12.2006 року, реєстраційний номер 0263-2006 Г.О. 
(далі - Покупець), з однієї сторони, і __________________________________________________, 
в особі _________________________, що діє на підставі Статуту зареєстрованого 
_____________________________________ (далі - Постачальник), з іншої сторони, разом - 
Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):  

1. Предмет договору 
1.1. Постачальник зобов'язується у грудні 2016 року поставити Покупцю товари, 

зазначені в п.1.2 даного Договору та в Специфікації, яка є невід’ємною частиною даного 
Договору, а Продавець - прийняти і оплатити такі товари.  

1.2. Найменування (номенклатура, асортимент) товару: Вироби спортивні (хокейні 
ключки) ДКПП 016:2010:32.30.1, ДК 021:2015: 37400000-2 

1.3. Кількість товарів:  
- ключка хокейна дитяча марки Sherwood Nexon 12 Junior з лівим хватом в кількості 20 
(двадцять) штук; 
- ключка хокейна дитяча марки Sherwood Nexon 12 Junior з правим хватом в кількості 5 (п’ять) 
штук; 
- ключка хокейна підліткова марки Sherwood Nexon 12 Intermediate з лівим хватом в кількості 
10 (десять) штук. 

1.4. Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування 
видатків. 

2. Якість товарів, робіт чи послуг 
2.1. Постачальник повинен передати Покупцю товари, якість яких відповідає чинному 

законодавству України. 

2.2. Постачальник зобов’язаний передати Покупцю товари, які відповідають наступним 
технічним, якісним та кількісним вимогам:  

- Всі ключки мають бути виготовлені з кевларових ниток спільно з технологією цільного 
пресування (для  підвищеної  зносостійкісті), мати багаторівневе плетіння і різноспрямоване 
положення ниток, збалансоване перо,  поєднання піни різної щільності для полегшення ваги 
носка, прорезинене покриття, графітове покриття високої щільності, поліуретанове ядро 
ключки. 
         - Товар повинен відповідати вимогам  охорони праці, екології та пожежної безпеки, а 
також санітарному регламенту для навчальних закладів, 

- Товар повинен поставитися комплектно відповідно до вимог стандартів та технічних 
умов, повинен бути новим.  

- Доставку, завантаження-розвантаження за кінцевим місцем призначення,  вказаним 
Замовником,  Постачальник проводить за свої кошти після укладання Договору.      

- Асортимент та кількість Товару повинна відповідати п. 1.3 даного Договору та 
Специфікації, яка є додатком до даного Договору. 

2.3. На увесь товар повинні бути надані завірені підписом уповноваженого представника 
та печаткою Учасника копії сертифікатів відповідності та висновки санітарно-епідеміологічної 
експертизи на товар. 



   

3 Ціна договору 
3.1. Ціна цього Договору становить ________ грн. (____________________ гривні __ 

копійок), у тому числі: ПДВ (20%) _________ грн. (_________________ гривень ___ копійок) 
(ціна Договору визначається з урахуванням Закону України "Про податок на додану вартість")  

Ціна за одиницю товарів складає: 

№ 
з/п 

 
Найменування предмета закупівлі 

Одиниця 
виміру 

Ціна за 
одиницю 
без ПДВ 

Ціна за 
одиницю з 

ПДВ 
    
    

    
3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін. 

4. Порядок здійснення оплати 
4.1. Розрахунки проводяться шляхом: оплати Покупцем після підписання Сторонами 

видаткових накладних та акту приймання-передачі товарів за фактично відвантажений товар 
протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з дня відвантаження. 

4.2. До рахунку на оплату товару додаються: видаткові накладні та акт приймання-
передачі товарів, які скріплені підписами уповноважених представників Сторін та печатками 
Сторін. 

5. Поставка товарів  
5.1. Строк (термін) поставки (передачі) товарів: протягом 3 (трьох) календарних днів з 

дати укладення договору. 
5.2. Місце поставки (передачі) товарів: 04070, місто Київ, вулиця Григорія Сковороди,1-

В, офіс ГО «Київська міська федерація хокею». 

6. Права та обов'язки сторін 
6.1. Покупець зобов'язаний: 
6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари. 
6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з актом приймання-передачі товарів та 

видаткової накладної. 
6.2. Покупець має право: 
6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, 

повідомивши про це його у строк за три робочих дня до запланованої дати розірвання 
Договору. 

6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені цим Договором. 
6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно 

від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього 
Договору. 

6.2.4. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного 
оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу 4 цього Договору (відсутність печатки, 
підписів тощо). 

6.3. Постачальник зобов'язаний: 
6.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором. 
6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим 

розділом II цього Договору. 
6.4. Постачальник має право: 
6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари. 
6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Покупця. 
6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Покупцем Постачальник має право достроково 

розірвати цей Договір, повідомивши про це Покупця у строк за три робочих дня до 
запланованої дати розірвання Договору. 



   

7. Відповідальність сторін 
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором 

Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.  
7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів 

за бюджетні кошти Постачальник сплачує Покупцю штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) у 
розмірі 0,1 відсотка від вартості товарів, з яких допущено прострочення виконання за кожен 
день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додаткова стягується штраф у 
розмірі семи відсотків вказаної вартості . 

7.3. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:  
- за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів стягується штраф 

у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів; 
- за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка 

вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день 
прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 
семи відсотків вказаної вартості. 

8. Обставини непереборної сили 
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання 

зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували 
під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, 
епідемія, епізоотія, війна тощо).  

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії 
обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом двох днів з моменту їх 
виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.  

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні 
документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України. 

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж п’ять 
днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі 
попередньої оплати Постачальник повертає Покупцю кошти протягом трьох днів з дня 
розірвання цього Договору.  

9. Вирішення спорів 
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати 

їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.  
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому 

порядку згідно чинного законодавства України. 

10. Строк дії договору 
10.1. Цей Договір набирає чинності з «__» грудня 2016 року і діє до «31» грудня 2016 

року, але в жодному випадку не припиняється до повного виконання Сторонами своїх 
зобов’язань по даному Договору в частині розрахунків.  

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову 
юридичну силу.  

11. Інші умови 
11.1. У разі настання наступних обставин Сторони зобов’язуються внести зміни до умов 

даного Договору та укласти відповідну Додаткову угоду: 

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків 
Замовника; 

2) зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого 
товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в 
договорі;  

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до 
збільшення суми, визначеної у договорі; 



   

4) продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передання товару, 
виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних 
обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки 
фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, 
визначеної у договорі; 

5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, 
робіт і послуг); 

6) зміни ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких 
ставок; 

   7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу 
споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, 
регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі 
встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни. 

11.2. Сторони зобов’язуються своєчасно інформувати одна одну про всі зміни, які 
сталися в їх реквізитах, але не пізніше ніж через 3 (три) банківські дні після виникнення таких 
змін. До письмового повідомлення Стороною про зміни своїх реквізитів, інша Сторона виконує 
умови Договору, керуючись реквізитами, вказаними в статті 13 цього Договору. 

12. Додатки до договору 
Невід'ємною частиною цього Договору є Специфікація товарів на одному аркуші. 

13. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін 
 

ПОСТАЧАЛЬНИК: ПОКУПЕЦЬ: 
 ГО «Київська міська федерація хокею» 
 Юридична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 46 

Фактична адреса: 04070, м. Київ,  
вул. Г.Сковороди, 1-В 

 п/р  35433001048280  
в ГУДКСУ у м. Києві, код банку 820019  

 Ідентифікаційний код 34795355 
 Неприбуткова організація 
  
 Тел. (044) 425-53-49, факс (044) 425-30-83 
  

Президент КМФХ 
 
 ________________ В.Р. Вінницький 



   

Додаток № 1  
до проекту Договору № ФХ-16-__ про закупівлю 

товарів за державні кошти від «__» грудня 2016 року 
 

П Р О Е К Т     С П Е Ц И Ф І К А Ц І Ї   Т О В А Р У 
від  «_____» грудня 2016 року 

№ Товар Од. 
вим. 

Кількість  Ціна, грн.  з 
ПДВ 

Сума, грн. з 
ПДВ  

     
     
     

Всього:    
 

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ТОВАРУ: __________________________________________. 
 
ЗАГАЛЬНА ЦІНА ТОВАРУ: ________________________________________________. 
 
 
 

ПОСТАЧАЛЬНИК: ПОКУПЕЦЬ: 
 ГО «Київська міська федерація хокею» 
 Юридична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 46 

Фактична адреса: 04070, м. Київ,  
вул. Г.Сковороди, 1-В 

 п/р  35433001048280  
в ГУДКСУ у м. Києві, код банку 820019  

 Ідентифікаційний код 34795355 
 Неприбуткова організація 
  
 Тел. (044) 425-53-49, факс (044) 425-30-83 
  

Президент КМФХ 
 
 ________________ В.Р. Вінницький 

 
 


