
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

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 

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 38114032 

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

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 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 

костюм 
спортивний 

ДК 021:2015: 18412000-0 — 
Спортивний одяг  

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

від 18 грудня 
2020 
до 31 грудня 2020 

шапка 
флісова 
спортивна 

ДК 021:2015: 18412000-0 — 
Спортивний одяг  

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

від 18 грудня 
2020 
до 31 грудня 2020 

куртка 
зимова довга 

ДК 021:2015: 18412000-0 — 
Спортивний одяг  

68 штуки  Україна, г.Днепр, 49068, 
Дніпропетровська 
область, 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 
підписання акту приймання передачи товару 
Замовником у відповідності до п.п.5.1. Договору 
поставки ТМЦ  

Пiсляоплата 14  Календарні 100  



 

Найменування переможця процедури 
закупівлі/спрощеної закупівлі (для 
юридичної особи) або прізвище, ім’я, по 
батькові (за наявності) (для фізичної 
особи): 

ФОП "П'ЯНИХ АНЕТА ОЛЕКСАНДРІВНА"  

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 124 440,00 UAH  

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет  бюджет м. Дніпра, загальний фонд  125400 UAH  
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