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ОГОЛОШЕННЯ  
про проведення відкритих торгів 

1. Найменування замовника*. Дитячо-юнацька спортивна школа із зимових видів спорту. 
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. 40094576. 
3. Місцезнаходження замовника*. вул. 49-ї Херсонської Гвардійської дивізії, буд. 26,                 
м. Херсон, Херсонська обл., 73000. 
4. Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками. Філіппов 
Михайло Юрійович, уповноважена особа з питань організації та проведення                 
процедур закупівель Дитячо-юнацької спортивної школи із зимових видів спорту,                  
тел. +38(0552)33-22-24. 
41. Вид предмета закупівлі. Товари. 
5. Конкретна назва предмета закупівлі. Хокейна ключка (для дорослих) для правого хвату; 
Хокейна ключка (для дорослих) для лівого хвату; Хокейна ключка (для дітей) для 
правого хвату; Хокейна ключка (для дітей) для лівого хвату. 
6. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 
(лотів) (за наявності). ДК 021:2015: код 37410000-5 «Інвентар для спортивних ігор на 
відкритому повітрі». 
7. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: Хокейна ключка (для 
дорослих) для правого хвату – 80 шт.; Хокейна ключка (для дорослих) для лівого хвату – 
150 шт.; Хокейна ключка (для дітей) для правого хвату – 15 шт.; Хокейна ключка (для 
дітей) для лівого хвату – 35 шт. 
8. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: вул. 49-ї 
Херсонської Гвардійської дивізії, буд. 26, м. Херсон, Херсонська обл., 73000. 
9. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 20.11.2019 року. 
91. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків). Післяоплата (100%): Оплата 
Покупцем Продавцеві вартості товару проводиться за фактично поставлений товар, 
відповідно рахунку та  видатковій накладній  Продавця, за цінами, вказаними у 
специфікації (Додаток 1 до Договору), на поточний рахунок Продавця, протягом 10 
(десяти) банківських днів з дати підписання уповноваженими представниками Сторін 
відповідних видаткових накладних. 
10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 1 400 000,00 грн. (один мільйон чотириста тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ. 
10-1. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість частин предмета 
закупівлі (лотів) (за наявності). не передбачено. 
102. Джерело фінансування закупівлі. Кошти обласного бюджету. 
11. Розмір мінімального кроку пониження ціни. 14 000,00 грн. (чотирнадцять тисяч грн.              
00 коп.) 
12. Математична формула, яка буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону 
для визначення показників інших критеріїв оцінки *. 
12-1. Інші критерії, що застосовуватимуться під час оцінки тендерних пропозицій, та їх 
питома вага (за наявності). відсутні 
13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій. «24» жовтня 2019 року час 0000 год. 
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14. Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати).                 
Не вимагається 
15. Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати).                 
Не вимагається 
16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій*. 
17. Дата та час проведення електронного аукціону*. 
18. Строк, на який укладається рамкова угода**. 
19. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду**. 
__________  
* Заповнюється електронною системою закупівель автоматично.  
** Заповнюється замовником у разі здійснення закупівель за рамковими угодами. 
{Форма із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі     
№ 45 від 17.01.2017} 

 
 

Уповноважена особа __________________________________/ Філіппов М.Ю./ 
                                                                                  (підпис) 


