
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2019-11-08-000686-b 
 

1. Найменування замовника: ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 
ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 40506248 

3. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, 
просп. Д.Яворницького 75,А 

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

Світлана Вікторівна Соклакова, +380967428389, 
soklakova@dhp.dniprorada.gov.ua 

41. Вид предмета закупівлі: Товари 

5. Конкретна назва 
предмета закупівлі 

6. Коди відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі (за 
наявності) 

7. Кількість 
товарів або обсяг 
виконання робіт 
чи надання 
послуг 

8. Місце поставки товарів 
або місце виконання робіт 
чи надання послуг 

9. Строк 
поставки товарів, 
виконання робіт 
чи надання 
послуг 

ворота для хокею з 
шайбою, сітка для 
хокейних воріт з 
шайбою 
майстерська 

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

4 штука  49000, Україна, 
Дніпропетровська 
область, м. Дніпро, вул. 
Леоніда Стромцова, 7  

до 25 грудня 2019  

 
91. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

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

Поставка товару   Пiсляоплата  120  Календарні  100  

 
10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 18 100,00 UAH 
102. Джерело фінансування закупівлі: 
 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   18100 UAH  

 
11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 90,50 UAH 

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

відсутня  

13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 23 листопада 2019 19:00 

14. Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його 
надати): 

0,00 UAH 

15. Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): відсутній 

16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій відсутній , після 
завершення електронного 
аукціону  

17. Дата та час проведення електронного аукціону: 25 листопада 2019 14:35  

18. Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

19. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 
 



Додаток 3 
ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ  

щодо закупівлі 
Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі  

 (ворота для хокею з шайбою, сітка для хокейних воріт з шайбою майстерська )   
ДК 021:2015 - 37410000-5 

 

Найменування  
 

Вимоги  
Одиниця 
виміру Кількість 

Ворота для 
хокею з шайбою 

Використовується в навчально-тренувальному та 
змагальному процесі  для гри в хокей з шайбою  
всіх рівнів олімпійської підготовки. 
Ворота для хокею з шайбою.  
Довжина - 1830 мм 
Висота - 1220 мм 
Глибина - 1120 мм 
Ворота хокейні виготовлені зі сталевої труби 
діаметром 57 мм, а задня сторона з труби 
діаметром 32 мм. 
Хокейні ворота повинні бути оснащені гнучкими 
шпильками для їх фіксації на льоду хокейного 
майданчика. 
Внутрішня частина нижньої рамки хокейних воріт 
повинна бути покрита амортизируючим 
матеріалом, який розташовують на відстані не 
менше 100 мм від кожної бічної стійкі і 
закріплюють так, щоб він не перешкоджав 
перетину шайбою лінії воріт. 
Рамки хокейних воріт повинні бути оснащені 
кріпленнями для сітки. 
Бічні стійкі, перекладина і нижня рамка хокейних 
воріт повинні бути червоного кольору, а верхня 
рамка і задня стійка - білого кольору. 
Вартість доставки продукції входить до вартості 
товару 
Замовник обов’язково заказує зразок товару в зборі 
(один або декілька) для визначення якості 
продукції.  
Товар обов’язково тестується спортсменами для 
виявлення якості. 
Вартість доставки та повернення зразка 
сплачується постачальником. 
Вартість доставки продукції до офісу входить до 
вартості товару. 

шт 2 

Сітка для 
хокейних воріт з 

шайбою 
майстерська 

Сітка для хокейних воріт з шайбою майстерська: 
довжина - 4,3 м; 
ширина - 1,75 м; 
осередок - 40х40 мм. 
Сітка майстерська; 
Сітка виконана вузловим методом плетіння шнура 
білого кольору діаметром 4 мм. 
Матеріал –мультифеломент 
Вартість доставки продукції входить до вартості 
товару. 

шт 2 



 
Якщо учасник аукціону стає переможцем, він повинен надати зразок товару під час 
кваліфікації (протягом трьох днів, після закінчення аукціону). 
Зразок входить у кількість товару, який постачається. У випадку, якщо якість зразка не 
відповідає технічним вимогам, зразок буде повернено без оплати 
 

 
 

Прийнятий термін поставки: термін поставки за вимогою замовника орієнтовно до 25.12 
.2019 р. 
Умови поставки: доставка, розвантаження занос в приміщення за рахунок постачальника. 
Адреса поставки: вул. Леоніда Стромцова, 7 
Гарантійні зобов’язання: не менше ніж 12 місяців 
Особливі вимоги: відсутні 
 


