
ЗВІТ 
про результати проведення процедури закупівлі 

UA-2019-11-25-004071-b 
Хокейна форма комплект:2 хокейних светрів та 2 пари гамаш  

Дата формування звіту: 11 грудня 2019 
1. Найменування замовника: Дитячо-юнацька спортивна школа з хокею з шайбою "Сокіл-Київ" 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 35828731 

21. Вид предмета закупівлі: Товари 
 
3. Конкретна назва предмета закупівлі 4. Коди 

відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі 
(за наявності) 

5. Кількість 
товарів або 
обсяг 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг 

6. Місце 
поставки товарів 
або місце 
виконання робіт 
чи надання 
послуг 

7. Строк 
поставки 
товарів, 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг 

Хокейна форма комплект:2 хокейних 
светрів та 2 пари гамаш 2 хокейні 
светри- Щільність тканини - 230 гр/м2, 
склад – 100% поліестер. Повинен 
зберігати форму після прання, не 
вигорати та стійким до зносу.Сітчасті 
одношарові панелі для вентиляції з боків 
під рукавами та подвійний шар захисту 
для збільшення міцності та 
зносостійкості на плечах та на ліктях. V-
подібний виріз для шиї. 2 пари гамаш - 
Щільність тканини - 300 гр/м2, склад – 
100% поліестер. Хокейні гамаші повинні 
надійно фіксуватися на нозі за 
допомогою гумок на верхній та нижній 
частині моделі. Запобігати сповзання 
гамашам під час руху.Гамаші повинні 
бути виконані з якісного поліестеру з 
міцною структурою тканини, який 
витримує навантаження, не 
деформується і не рветься, не 
розтягується при постійному 
використанні, потрійними посиленими 
швами, всі шви прошиті та не 
створювати дискомфорт при русі.  

ДК 021:2015: 
18410000-6 — 
Спеціальний одяг  

175 комплект  04119, Україна, 
місто Київ, Київ, 
Мельникова 46  

до 31 грудня 
2019  

 
71. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

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

Поставка товару   Пiсляоплата  30  Календарні  100  

8. Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 25 листопада 2019 20:44 

9. Кількість учасників процедури закупівлі: 0  
 
10. Найменування 
учасників процедури 
закупівлі (для 
юридичної особи) або 
прізвище, ім’я, по 
батькові (для фізичної 
особи) 

11. Ціна пропозицій 
учасника до початку 
аукціону (ціна 
пропозиції на 
переговорах у разі 
застосування 
переговорної 
процедури закупівлі) 

12. Ціна 
пропозицій 
учасника після 
закінчення 
аукціону 

13. Інформація про наявність і відповідність 
установленим законодавством вимогам 
документів, що підтверджують відповідність 
учасників кваліфікаційним критеріям згідно 
зі статтею 16 Закону України “Про публічні 
закупівлі”, та наявність/відсутність обставин, 
установлених статтею 17 цього Закону 



 
14. Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: Відсутня  

15. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про 
закупівлю (у разі якщо в результаті проведення торгів не було 
укладено договір про закупівлю): 

подання для участі в торгах менше 
двох тендерних пропозицій 

16. Дата укладення договору про закупівлю: Відсутні  

17. Найменування учасника (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, 
по батькові (для фізичної особи), з яким укладено договір про 
закупівлю: 

Відсутні  

18. Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про 
закупівлю: 

Відсутні  

19. Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання 
робіт або надання послуг): 

Відсутня  

20. Сума, визначена в договорі про закупівлю: Відсутні  

21. Дата оприлюднення оголошення з відомостями про укладену 
рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі 
проведення закупівлі за рамковими угодами):  

Відсутня 

22. Ідентифікатор договору:   
 


