
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2020-11-12-003171-a 
 

Найменування замовника: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФЕДЕРАЦІЯ ХОКЕЮ 
ЛЬВІВЩИНИ" 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 37205631 

Місцезнаходження замовника: Україна, Львів, 79044, Львівська область, ВУЛИЦЯ 
ГЕНЕРАЛА ЧУПРИНКИ, будинок 55 А 

Вид предмета закупівлі: Товари  

Узагальнена назва предмета закупівлі: Хокейне екіпірування та інвентар (код ДК 021:2015 37410000-
5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі) 

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 

Хокейне екіпірування та інвентар, 
код - 37410000-5 – Інвентар для 
спортивних ігор на відкритому 
повітрі за ДК 021:2015 Єдиного 
закупівельного словника: ключка 
хокейна (Розмір: ліва), ключка 
хокейна (Розмір: права), ключка 
хокейна воротарська (Розмір: ліва 
25"), шолом з маскою (Розмір: M), 
шолом з маскою (Розмір: S), 
шолом воротарський (Розмір: Jr), 
ковзани хокейні (Розмір: 7,0), 
ковзани хокейні (Розмір: 4,0), 
ковзани хокейні (Розмір: 3,0), 
ковзани хокейні (Розмір: 5,0), 
наколінники (щитки) (Розмір: 13), 
наколінники (щитки) (Розмір: 14), 
наколінники (щитки) воротарські 
(Розмір: 34+2), рукавиці хокейні 
(Розмір: 13), рукавиці хокейні 
(Розмір: 12), налокітник хокейний 
(Розмір: S), налокітник хокейний 
(Розмір: M), шорти хокейні захисні 
(Розмір: M), шорти хокейні захисні 
(Розмір: S), шорти хокейні 
воротарські (Розмір: S), нагрудник 
хокейний (Розмір: M), нагрудник 
хокейний (Розмір: S), нагрудник 
хокейний воротарський (Розмір: S) 

ДК 021:2015: 
37410000-5 — 
Інвентар для 
спортивних ігор на 
відкритому повітрі  

101 штуки  Україна, Львів, 
79044, Львівська 
область, 
Генерала 
Чупринки,55а  

від 26 
листопада 
2020 
до 30 грудня 
2020  



 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

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

Поставка товару   Пiсляоплата  7  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: 199 990,00 UAH з ПДВ 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет  Кошти Львівської обласної ради.  199999 UAH  
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