ОГОЛОШЕННЯ
про проведення спрощеної/допорогової закупівлі
UA-2021-11-24-014097-a

Найменування замовника:

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
ХОКЕЮ" ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або
територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:

42008578

Місцезнаходження замовника:

вул. 49 ГВАРДІЙСЬКОЇ ХЕРСОНСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, буд. 26,
місто Херсон, Херсонська область, 73039, Україна

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

Ігор Терьоменко, hc_dnipro@ukr.net, +380990738750

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

код ДК 021:2015 18410000-6 - Спеціальний одяг (костюм
спортивний, комплект ігрових джерси)

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:18410000-6: Спеціальний одяг

Назва номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше відповідає
назві номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

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

код ДК 021:2015
18410000-6 Спеціальний одяг
(костюм спортивний,
комплект ігрових
джерси)

ДК 021:2015: 18410000-6
— Спеціальний одяг

70 комплект

73039, Україна,
Херсонська
область, Херсон ,
49 Гвардійської
Херсонської
дивізії, б. 26

до 31 грудня
2021

Умови оплати:
Подія
Поставка товару

Опис

Тип оплати

Період, (днів)

Тип днів

Розмір оплати, (%)

Пiсляоплата

30

Робочі

100

Опис

Сума

Очікувана вартість предмета закупівлі:

190 000,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі
Місцевий бюджет

190000 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни:

950,00 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:

03 грудня 2021 00:00

Дата та час розкриття тендерних пропозицій:

відсутній

Дата та час проведення електронного аукціону:

відсутній
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Додаток №1
до оголошення спрощеної закупівлі
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Найменування товару та
Найменування товару та інформація
Од.
Кількість,
інформація про необхідні
про необхідні технічні, якісні та
виміру
технічні, якісні та кількісні
кількісні характеристики предмета
характеристики предмета
закупівлі, що пропонується
закупівлі
(заповнюється Учасником)
Костюм спортивний.
комплект 40
Колір: чорний.
Брендування:
нанесення
офіційного логотипу хокейного
клубу «Дніпро» (ескіз надається
Замовником під час укладання
договору) на рівні грудей з лівої
сторони
куртки
(олімпійки),
нанесення логотипу «V BET» на
рівні грудей з правої сторони
куртки (олімпійки).
Спортивний костюм включає в
себе куртку і штани. Дуже добре
підходить для тренувань і занять
спортом. Куртка (олімпійка) має
застібку «блискавка» зверху до
низу, кармани на «блискавках»,
капюшон. Матеріал швидко сохне
і не втрачає якості при частому
пранні. Оптимальну підгонку по
фігурі забезпечують еластичні
гумки на манжетах і нижньому
краї. Для зручності на комірі є
еластичні вставки і регульований
шнурок.
Матеріал:
65%
поліестер, 35% - хлопок.
Штани
оснащені
бічними
кишенями. Гумка на поясі
забезпечує надійну фіксацію, яка
доповнена
шнурком.
Внизу
штани мають еластичні манжети
з видимої гумкою.
Склад: поліестер-фліс.
Комплект ігрових джерси, що
комплект 30
складається з:
- джерси – 2 шт;
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-

гамаши – 2 пари.

Колір – чорний.
Матеріал: 92% - поліестер,
8% - елестан.
Всього

комплект 70

Місце поставки: 73039, м. Херсон, вул. 49 Гвардійської Херсонської дивізії, буд. 26.
Умови поставки товару:
- строк поставки товару – до 31.12.2021 року.;
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:
1.
Якість запропонованого товару учасник підтверджує якісними посвідченнями
(висновок санітарно-епідеміологічної експертизи, копія посвідчення про якість,
сертифікат відповідності, декларація про відповідність виробу), які додаються до
кожної видаткової накладної. Товар повинен передаватись в неушкодженій упаковці,
яка відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару та збереженню його якості
під час транспортування.
2.
Доставка продукції повинна проводитися автотранспортом згідно з правилами
перевезення товарів за рахунок учасника. Розвантаження та переміщення товару до
складського приміщення замовника виконується силами або за рахунок учасника.

Обов’язковими умовами закупівлі є:
1. Учасник гарантує, що на даний товар поширюється гарантія від заводського браку, або
якість товару не буде відповідати умовам договору, або під час приймання товару буде
виявлено недостачу товару, Товар підлягає поверненню, або допоставці, або обміну за
рахунок Постачальника.
Постачальник зобов’язується замінити товар на якісний та такий що відповідає умовам
договору, здійснити допоставку товару протягом 10 (десяти) календарних днів з дати
отримання письмового повідомлення покупця.
2. Гарантійний лист від учасника (довільна форма), про те, що товар, при постачанні буде
супроводжуватись документами, підтверджуючими якість (паспорт якості, сертифікат
відповідності, тощо) та буде мати гарантійні зобов’язання виробника, за підписом
уповноваженої особи учасника, завірений печаткою (у разі її використання). У разі, якщо
товар не підлягає обов’язковій сертифікації, надати лист з інформацією про те, що товар не
підлягає обов’язковій сертифікації.
Ми, (назва Учасника), уважно вивчили технічне завдання та провели, згідно
зазначених обсягів товару розрахунок ціни з урахуванням усіх витрат, податків і
зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартості матеріалів, інших витрат.
Вартість нашої тендерної пропозиції та всі інші ціни чітко визначені. Якщо під час
надання товару виникне необхідність одержання дозволів, ліцензій, сертифікатів,
висновків або інших документів, то ми самостійно будемо нести всі витрати на їх
отримання.
У разі укладання Договору із Замовником про поставку Товару згодні та
підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі Технічні вимоги
Замовника, зазначені у цій документації.

