
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення спрощеної/допорогової закупівлі 

UA-2020-12-08-005612-c 
 

Найменування замовника: КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД "МІСЬКА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА 
СПОРТИВНА ШКОЛА ІЗ ЗИМОВИХ ВИДІВ 
СПОРТУ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 38114032 

Місцезнаходження замовника: 49068, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. 
Набережна заводська, 53 

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

Анатолий Фотеску, +380679808637, 
mdyssch.zima@ukr.net 

Вид предмета закупівлі: Товари 

Узагальнена назва предмета закупівлі: придбання спортивного одягу спеціального 
призначення за рахунок бюджету м. Дніпра, загальний 
фонд для дітей-спортсменів відділення хокею з шайбою 

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 

костюм 
спортивний 

ДК 021:2015: 18412000-
0 — Спортивний одяг 

68 штуки  49068, Україна, 
Дніпропетровська область, 
г.Днепр, ул.Набережная 
Заводская, 53  

від 18 грудня 2020
до 31 грудня 2020  

шапка 
флісова 
спортивна 

ДК 021:2015: 18412000-
0 — Спортивний одяг 

68 штуки  49068, Україна, 
Дніпропетровська область, 
г.Днепр, ул.Набережная 
Заводская, 53  

від 18 грудня 2020
до 31 грудня 2020  

куртка 
зимова довга 

ДК 021:2015: 18412000-
0 — Спортивний одяг 

68 штуки  49068, Україна, 
Дніпропетровська область, 
г.Днепр, ул.Набережная 
Заводская, 53  

від 18 грудня 2020
до 31 грудня 2020  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип днів Розмір 
оплати, 
(%) 

Поставка 
товару  

Оплата проводиться після пред’явлення 
Постачальником видаткової накладної на товар, 
відповідних сертифікатів якості та акту 
приймання-передачі товару, протягом 
чотирнадцяти календарних днів з моменту 

Пiсляоплата 14  Календарні 100  



підписання акту приймання передачи товару 
Замовником у відповідності до п.п.5.1. Договору 
поставки ТМЦ  

 

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 

125 400,00 UAH 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет  бюджет м. Дніпра, загальний фонд  125400 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 627,00 UAH 

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

відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 17 грудня 2020 11:47 

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  

Дата та час проведення електронного аукціону: відсутній  

Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 

 



 
Додаток №2 

 до ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ ТМЦ №  
від «____» ______ 2020 р.   

 
ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ  

до предмету закупівлі ДК 021:2015  - 1841 0000 -6 «Спеціальний одяг»    
 

Найменування ГОСТ/ДСТУ/ТУ виробника Одиниці виміру Кількість 

Куртка зимова довга для 
дитини-спортсмена 
відділення хокею з 

шайбою 

 шт. 68 

Шапка флісова для 
дитини-спортсмена 
відділення хокею з 

шайбою 

 шт. 68 

Спортивний костюм для 
дитини-спортсмена 
відділення хокею з 

шайбою 

 шт. 68 

Куртка зимова довга 

Параметри Вимоги замовника Значення позиції від 
постачальника 

Значення позиції від 
замовника 

1 2 3 4 
розмір За замірами дитини-спортсмена  За замірами дитини-

спортсмена 

колір чорний  чорний 

матеріал куртки поліестер  Поліестер  
утеплювач біо пух  біо пух 250 г/м 

пора року зима  зима 
* Довга зимова куртка з великим, комфортним капюшоном. Модель відрізняється унікальним, вільним кроєм, який не стримує рухи, 
забезпечує   природну посадку за фігурою. Зовнішній слой, виготовлений з вологостійкого матеріалу, гарантує впевнений захист від 
усіх погодних негараздів. Куртка доповнена теплим наповнювачем. Довга, повноразмірна блискавка обладнана внутрішніми 
клапанами, які зберігають тепло. Високій комірець надійно захищає шию від продування та вологи. Еластичні вставки на 
манжетах щільно обгортають зап’ястя, не дозволяючи кусючому холоду проникати під одяг. Чотири прорізні кишені на блискавці 
з боків знадобляться, щоб зігріти руки в особливо вогку, холодну погоду.  
  

Шапка флісова 

Параметри Вимоги замовника Значення позиції від 
постачальника 

Значення позиції від 
замовника 

1 2 3 4 
розмір За замірами дитини-спортсмена  За замірами дитини-

спортсмена 

колір чорний  чорний 

матеріал шапки фліс  мікрофліс 

пора року зима  зима 
*Легка та практична шапка універсального розміру. Відмінно підійде для ранкових пробіжок. Виготовлена з м’якого синтетичного 
матеріалу,легкий та прочний мікрофліс , який має прекрасну повітропроникністю і швидко висихає 
 

 

 

Спортивний костюм 



Параметри Вимоги замовника Значення позиції від 
постачальника 

Значення позиції від 
замовника 

1 2 3 4 
розмір За замірами дитини-спортсмена  За замірами дитини-

спортсмена 

колір 
чорний з блакитними вставками  чорний з 

блакитними 
вставками 

матеріал штани, олімпійка 

100%  поліестер з використанням 
технології FLEECE FIBER 

 100%  поліестер 
з використанням 
технології 
FLEECE FIBER  

пора року зима  зима 
* При пранні не сідає, добре зберігає форму , еластичний. Набагато міцніше натуральних тканин, має високу зносостійкість. 
Костюм складається  з олімпійки з капюшоном та спортивних штанів. 
Олімпійка включає рукава реглан для зручності руху, має верхній десін виконаний в двух кольорах ,капюшон зі шнурком , оснащена 
блискавкою, також у бокових кишенях блискавки, має еластичні манжети на  рукавах . Низ олімпійки на еластичній манжетній 
резінці . Спортивні штани прямого крою , мають дві внутрішніх кишені, пояс зібраний в гумку зі шнурком для регулювання довжини 
пояса, низ штанів на манжеті, для оптимальної посадки. 
100%  поліестер з використанням технології FLEECE FIBER – ворсове неткане полотно, яке виготовлене з неструктурованого 
поліестеру , при виробництві якого використовуються спеціальні технології плетіння волокна і створення ворсу(ворс при цьому 
становить одне ціле з основою). Легкий ,м’який на дотик трикотажний матеріал. Зберігає тепло, практично не вбирає вологу, 
швидко сохне, не викликає алергії. Тканина костюма виготовлена зі стійкої до бруду тканини, яка зберігає мало вологи і забезпечує 
високий рівень комфорту при контакті з шкірою. Начос робить річ   більш теплою, а поліестер  – довговічним. 

 
Замовник: 

 

 
Постачальник: 

 
Комунальний позашкільний навчальний 
заклад «Міська дитячо-юнацька спортивна  
школа із зимових видів спорту» Дніпровської 
міської ради 
Юридична адреса: 49028, м. Дніпро 
вул. Набережна Заводська, 53 
Поштова адреса: 49028, м. Дніпро   
вул. Набережна Заводська, 53 
Код ЄДРПОУ: 38114032 
IBAN UA418201720344250001000081831  
у банку Державна казначейська служба України, 
м. Київ  
 
Тел.:380679808637;+380678641343 
Ел. адреса: mdyssch.zima@ukr.net 
 
Директор  
 
 
_____________________ А.Г. Фотеску 

МП 

 

 


