
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2020-09-21-010252-b 
 

Найменування замовника: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ХОКЕЙНИЙ КЛУБ 
"КРЕМЕНЧУК" 

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 37154378 

Місцезнаходження замовника: 39602, Україна, Полтавська обл., місто Кременчук, 
ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, будинок 54-А 

Контактна особа замовника, уповноважена 
здійснювати зв’язок з учасниками: 

Сергій Мазур, +380675464440, hc_kremenchug@ukr.net 

Вид предмета закупівлі: Товари 

Узагальнена назва предмета закупівлі: Одяг хокейний (куртка, кепка, костюм) 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:18410000-6: Спеціальний одяг 

Назва 
предмета 
закупівлі 

Коди відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі (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 

Куртка ДК 021:2015: 18410000-6 
— Спеціальний одяг 

40 штуки  39602, Україна, 
Полтавська область, 
місто Кременчук, 
Проспект Свободи 54 
А  

до 31 грудня 2020  

Кепка ДК 021:2015: 18410000-6 
— Спеціальний одяг 

40 штуки  39602, Україна, 
Полтавська область, 
місто Кременчук, 
Проспект Свободи 54 
А  

до 31 грудня 2020  

Костюм ДК 021:2015: 18410000-6 
— Спеціальний одяг 

40 штуки  39602, Україна, 
Полтавська область, 
місто Кременчук, 
Проспект Свободи 54 
А  

до 31 грудня 2020  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип днів Розмір 
оплати, 
(%) 

Поставка 
товару  

Постачальник зобов'язується протягом строку дії 
Договору поставити та передати у власність 
Замовника товар Одяг хокейний (куртка, кепка, 
костюм), код ДК 021:2015 – 18410000-6 
Спеціальний одяг, (далі – Товар) згідно зі 
Специфікацією (Додаток № 1), що є невід’ємною 
частиною Договору, а Замовник зобов'язується 
прийняти та своєчасно оплатити Товар згідно з 
умовами Договору на протязі 10 банківських днів.  

Пiсляоплата 10  Банківські 100  



 

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 

176 850,00 UAH 

Джерело фінансування закупівлі Опис 

Місцевий бюджет   

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1 768,50 UAH 

Математична формула, яка буде застосовуватися при проведенні 
електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки: 

відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 07 жовтня 2020 19:00 

Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його 
надати): 

0,00 UAH 

Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його 
надати): 

відсутній 

Дата та час розкриття тендерних пропозицій відсутній , після завершення 
електронного аукціону  

Дата та час проведення електронного аукціону: 08 жовтня 2020 14:45  

Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 

 



Додаток 4 
 

Технічна специфікація 
щодо предмету закупівлі 

 
ОДЯГ ХОКЕЙНИЙ (КУРТКА, КЕПКА, КОСТЮМ),  

код ДК 021:2015 – 18410000-6 Спеціальний одяг 
 

Прийнятний термін поставки: до 31.12.2020 р. 
Умови поставки: послуги з транспортування, розвантаження окремо не сплачуються і 

включаються постачальником до загальної вартості товару. 
Адреса поставки: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ХОКЕЙНИЙ КЛУБ "КРЕМЕНЧУК", 

Україна, 39602, Полтавська обл., місто Кременчук, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, буд. 54-А. 
Гарантійні зобов’язання: не менше 12 місяців. 
Особливі вимоги: Товар повинен бути новим. 

 
 
 

Технічні, якісні та кількісні вимоги до товару Од. 
виміру Кількість  

КУРТКА СПОРТИВНА  
БОМБЕР з футера три нитки щільністю 320 г/м2. Склад: 80% бавовни 20% 
поліестеру. Комбінованих кольорів. Підкладка утеплена комбінована з футера й 
стьобаного синтапону. Кнопки металеві підібрані в колір облямівки кишень. 
Кишені лісточки і велика внутрішня кишеня. Манжети і комір з дов’язу у вигляді 
резинки зв’язаного під основні кольори куртки. Внутрішня гардеробна петелька. 
Нанесення - вишивка застилом. Спина розмір А3 - А4, груди А5-А6, вишивка 
номерів індивідуальна на кожну куртку. 10 відсотків курток мають бути підігнані 
під фізичні особливості спортсменів команди. Розмірна сітка така-то (або 
еквівалент) 

шт. 40 

СПОРТИВНИЙ КОСТЮМ 
з футера три нитки щільністю 320 г/м2. 80% бавовни 20% поліестеру. 
Комбінованих кольорів. Худі з капюшоном і шнурком на блискавці. Кишені 
лісточки з облямівкою. Манжети кашкорсе щільністю 320-350 г/м2.  Нанесення – 
флексо друк, або шовкотрафаретним способом. Спина розмір А3-А4, груди А5-А6, 
нанесення номерів індивідуальне на кожну худі. 10 відсотків худі мають бути 
підігнані під фізичні особливості спортсменів команди. … 
Штани з футера тринитки щільністю 320 г/м2. 80% бавовни 20% поліестру. Пояс з 
внутрішньою резинкою і шнурком. Манжети кашкорсе щільністю 320-350 г/м2. 
Нанесення - флексодрук, або шовкотрафаретним способом. Спереду розмір А5-А6, 
нанесення номерів індивідуальне на кожні штани. 

шт. 40 

КЕПКА спортивна. 
5-6 клн. Бавовна 100% щільністю 245 г/м2. З металевим регулятором розміру. 
Налобник зі змішаної тканини 70% бавовни 30% поліестеру. Піддашок 
пластиковий зігнутий напівколом, прострочений нитками. Декоративний гудзик 
зверху. Облямівочна стрічка 100% поліестру. Перед проклеєний дублерином. 
Вентеляційні отвори прострочені нитками. Нанесення - вишивка розмір А2, 
номери індивідуальні на кожну кепі 

шт. 40 

 
Примітка:  
Усюди в тексті, де містяться найменування торгових марок, фірм, патентів, конструкцій,  типів, 
джерело походження чи виробника слід розуміти «або еквівалент». 
  

 


