
ОГОЛОШЕННЯ 
 для проведення закупівлі через систему електронних торгів 

 
1. Замовник: 

1.1. Найменування. 
Комунальний позашкільний навчальний заклад «Міська дитячо-юнацька 

спортивна школа із зимових видів спорту» Дніпропетровської міської ради 
1.2.  Код за ЄДРПОУ 38114032 
1.3. Місцезнаходження: 49068, м. Дніпро, вулиця Набережна Заводська, будинок 53 
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками: 
067-864-13-43 – Головний бухгалтер Оксана Юріївна Раєвська 
 

2. Вартість закупівлі  
2.1. Очікувана вартість предмета закупівлі: 44 200,00 (сорок чотири тисячі двісті 
гривень 00 копійок), в т.ч. ПДВ. 
 

3.    Інформація про предмет закупівлі. 
3.1. Найменування предмету закупівлі: придбання спортивної форми  та 

зимових курток для дітей-спортсмені відділення хокею у кількості 24 комплекти код 
CVP 14.19.12.-10.00; 14.13.23-00.00 

  

3.2.    Детальний опис предмету закупівлі і технічні вимоги до товару: 

№ 
ло
ту 

Найменування  
предмету закупівлі 

Опис та характеристика 
товару 

Одиниця 
виміру 

Кількість 
  

1 

Костюми спортивні 
трикотажні; піджаки (куртки) 
блейзери чоловічі або хлопчачі, 
з текстильних тканин, не 
трикотажні  
 

Наведені у якісних та якісних  
вимогах   до товару 
Олімпійка (кофта спортивна)
Брюки спортивні 
Куртка зимова спортивна 

 
 

шт. 
шт. 
шт. 

 
 

24 
24 
24 

 
 
4.  Надати інформацію у довільній формі, яка містить відомості про Учасника: 

4.1. Надання учасником інформації у вигляді скан-копії документів: 
- щодо здійснення підприємницької діяльності відповідно до  положень 
його статуту; 

- довідки про взяття на облік платника податків (Форма №4-ОПП); 
- свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів 
підприємницької діяльності), або виписки з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).  



4.2. Підтвердження спроможності виконання умов Договору.  
4.3. Надати довідку, у довільній формі, яка декларує відсутність підстав для 

дискваліфікації, перелічених у ч.1.2 ст.17 ЗУ «Про публічні закупки». 
4.4. Всі відповідні сертифікати на даний товар. 
 

 

                  Директор                                                                    А.Г. Фотеску 

                Головний бухгалтер                                                 О.Ю. Раєвська 



   Додаток №2 до договору від «____» ___________ _____ р № ___________ 

 

 

 

 

  Графік поставки товару 

 

 

№ 
з/п 

Товар  Од. 
Кільк
ість 

Ціна за 
одиницю , 
без ПДВ, 

грн. 

Ціна з 
ПДВ, грн. 

(всього) 

Строк поставки 

1 

Куртка зимня спортивна розмір 
XS  

‐ 1 од. 1 300,00 грн. з ПДВ 

шт  9  1 041,66  9 374,95 
10 робочих днів з дня 
підписання договору 

2 
Куртка зимня спортивна розмір S 

‐ 1 од. 1 300,00 грн. з ПДВ 
шт  10  1 041,67  10 416,70 

10 робочих днів з дня 
підписання договору 

3 

Куртка зимня спортивна розмір 
M 

‐ 1 од. 1 300,00 грн. з ПДВ 

шт  5  1 041,67  5 208,35 
10 робочих днів з дня 
підписання договору 

ВСЬОГО  шт.  24    25 000,00   

 

 

 

 

Постачальник                                                                                              Покупець  

 

____________ (______________)  ____________________   (А.Г. Фотеску ) 

 

МП                                                                                          МП 



   Додаток №2 до договору від «____» ___________ _____ р № ___________ 

 

  Графік поставки товару 

 

№ 
з/п 

Товар  Од. 
Кільк
ість 

Ціна за 
одиницю , 
без ПДВ, 

грн. 

Ціна з 
ПДВ, грн. 

(всього) 

Строк поставки 

1 

Олімпійка (кофта спортивна) 
розмір XS 

 – 1 од. 400,00 грн.з ПДВ 

шт  9  333,34  3 600,00 
10 робочих днів з дня 
підписання договору 

2 

Олімпійка (кофта спортивна) 
розмір S 

– 1 од. 400,00 грн.з ПДВ 

шт  10  333,34  4 000,00 
10 робочих днів з дня 
підписання договору 

3 

Олімпійка (кофта спортивна) 
розмір M 

– 1 од. 400,00 грн.з ПДВ 

шт  5  333,34  2 000,00 
10 робочих днів з дня 
підписання договору 

4 
Брюки спортивні розмір XS  

– 1 од. 400,00 грн.з ПДВ 
шт  9  333,34  3 600,00 

10 робочих днів з дня 
підписання договору 

5 
Брюки спортивні розмір S 

– 1 од. 400,00 грн.з ПДВ 
шт  10  333,34  4 000,00 

10 робочих днів з дня 
підписання договору 

6 
Брюки спортивні розмір M 

– 1 од. 400,00 грн.з ПДВ 
шт  5  333,34  2 000,00 

10 робочих днів з дня 
підписання договору 

ВСЬОГО  шт.  48    19 200,00   

 

 

Постачальник                                                                                              Покупець  

 

____________ (______________)  ____________________   (А.Г. Фотеску ) 

 

МП                                                                                          МП 


