
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2021-07-13-005518-a 
 

Найменування замовника: ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА З ХОКЕЮ 
"СОКІЛ" 

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 
територіальної громади 

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 43197718 

Місцезнаходження замовника: 04119, Україна, м. Київ, м. Київ, вулиця Юрія Іллєнка 
(Мельникова), будинок 46 

Вид предмета закупівлі: Товари  

Назва предмета закупівлі: ХОКЕЙНИЙ ІНВЕНТАР (ДК 021:2015-37410000-5 Інвентар 
для спортивних ігор на відкритому повітрі) 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:37410000-5: Інвентар для спортивних ігор на 
відкритому повітрі 

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 

Ключка хокейна 
професійного рівня 

ДК 021:2015: 37411230-3 — 
Хокейні ключки  

238 штуки  04119, Україна, м. 
Київ, м. Київ, вулиця 
Юрія Іллєнка 
(Мельникова), 
будинок 46  

до 16 серпня 
2021  

Ключка воротарська 
професійного рівня 

ДК 021:2015: 37411230-3 — 
Хокейні ключки  

7 Година  04119, Україна, м. 
Київ, м. Київ, вулиця 
Юрія Іллєнка 
(Мельникова), 
будинок 46  

до 16 серпня 
2021  

Шайба хокейна ДК 021:2015: 37411210-7 — 
Хокейні шайби  

500 штуки  04119, Україна, м. 
Київ, м. Київ, вулиця 
Юрія Іллєнка 
(Мельникова), 
будинок 46  

до 16 серпня 
2021  

Ковзани хокейні 
професійного рівня 
(пара) 

ДК 021:2015: 37411220-0 — 
Ковзани  

22 штуки  04119, Україна, м. 
Київ, м. Київ, вулиця 
Юрія Іллєнка 
(Мельникова), 
будинок 46  

до 16 серпня 
2021  

Рукавиці хокейні 
(краги) 
професійного рівня 
(пара) 

ДК 021:2015: 37411300-5 — 
Спортивні зимові одяг та 
спорядження  

25 штуки  04119, Україна, м. 
Київ, м. Київ, вулиця 
Юрія Іллєнка 
(Мельникова), 
будинок 46  

до 16 серпня 
2021  

Шорти хокейні ДК 021:2015: 37411300-5 — 20 штуки  04119, Україна, м. до 16 серпня 



захисні 
професійного рівня 

Спортивні зимові одяг та 
спорядження  

Київ, м. Київ, вулиця 
Юрія Іллєнка 
(Мельникова), 
будинок 46  

2021  

Шолом з решіткою 
професійного рівня 
(захист обличчя) 

ДК 021:2015: 37411300-5 — 
Спортивні зимові одяг та 
спорядження  

25 штуки  04119, Україна, м. 
Київ, м. Київ, вулиця 
Юрія Іллєнка 
(Мельникова), 
будинок 46  

до 16 серпня 
2021  

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, 
(%) 

Iнша 
подія  

Розрахунок здійснюється на підставі видаткової 
накладної Постачальника, шляхом перерахування 
грошових коштів на поточний рахунок 
Постачальника.  

Пiсляоплата 30  Робочі  100  

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

ФОП Долбня Оксана Вікторівна  

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 1 632 675,00 UAH  

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   1644750 UAH  

 



BI4KOHABT]I4I4 OPI-AH KI4iBCbKOi MICbI(Oi PAA}1 (KI4IBCbKA MICbKA AEPXABHA AAMIHICI'PAIII,B)

AETTAPTAMEHT MOJTOAT TA CnOPTy

[vtT flrI o -Io HAUbKA c fI o P TI,IR HA
IIIKOIA 3 XOKEIO (COKIJI>

€/lP[Oy 43197718, ny,r. lOpin ln,lenra (Me,runurcona),46,*r. Kuie, Yrcpaiua,
041 I 9,re.n.+38 (067) 5040077, e-ma il: dush.sokil@gma il.com

TIPOTOKOJI
KOMITETY 3 KOHKYPCHI,IX TOP|IB 3AMOBI{I,IKA
tIpo Brr3HaqeHHfl fiepeMo)r(uq Ta HaMip yKJracTr{ AoroBip

nb 05-08/01 sia 05 cepnrrt 202l p.

llpucyrui:

foroea reHAepHoro KoMiTery
3acryunuK roJroBr4 TeHAepHoro xoruirery
Cexperap reHAepHoro xouirery

Bi4cyrui:

9reuu reHAepHoro rouirery:
3ogoscrxwfr B.E.
MapxoncbKuir, A.A.

r{w6ipee B.B.
lllaSaperrxo JI.M.
Ilep6arc R.C.

3aciAauus [paBoMor{He, [pr4cyru.s 6inrrua xirrxicrr .rreHie reHAepr{oro r<orrli'rcly

AIOCU 3 xoKerc (COKIIb.
roPflAoK AEHHWfiT:

L IIpo BI43HaqeHHt repeMoxry nporleAypr,r ni4xpzrux roprin rro rpcAMery
saxyuinni (UA-2021-07-13-005518-a) (XOKEIZH.vlil IHBEHTAP> (AIt 021:2015-
37410000-5 Iuseurap AJrfl cnopruBur,rx irop ua ai4rprrroMy nonirpi) ra :npuiraxrrn
pimeuHr npo rravip yKnacrr4 4or-oeip rpo 3aKynisruo.

IIIoao truraHHq I nopngrcy AeHHoro cryxarn:
lllaQapeura JI.M., Illep6ara B.C.
[onoei4aui noni4ovurn, ulo sriAHo 3 rr. 18 q. I cr. 1 3axoHy Yxpaiurz <I lpo

ny6niuHi :axynieni> (,qari ro reKcry rlboro rporoKony <3axou>), nepeMoxr(cM
rpoqeAypra :axyninni e yvacur.rK, reHAepHa rrponosurlis qKoro siAroeiAac sciNa xpra'repinvr

ra yMoBaM, uo Br.r3Har{eHi y ren4epnifi 4oxyrr,renraqii, i ezsuaHa uafi6inbru eKorroviqrro
arariAnorc, ra rKoMy 3aMoBHux uoniAoMplB rrpo uauip yKnacrr4 4oronip rpo 3aKynier]o.



3riAno s .{. 15 cr. 29 3axouy 3a pe3ynbraraMr po3uqAy la o(ist<m leuTlepttoi
rrponcl3r4uii/nponosraqii 3aMoBHprK Br43r{aqae repeMoxqfl tlpoIreAyp14 :arcynirlli ra
npnfiuae piureuua npo uarr,rip yxnacrr4 4oronip rtpo 3aKyrlielro sriluo 3 rlHna 3axouotvt.

3rilrio s q. 1 cr. 33 3axouy piureHHr npo narraip yKnacrz 4oroeip npo 3al(yrie.ttto
npufiuaertcr 3aMoBHr4KoM y AeHb Br,r3HarreHHfl yr{acHuKa rIepeMoxIIeM npotle/lypn
:aryninni/cnporqeHoi saxyninni. Ilporarou oAHoro p.Hfl 3 [arv yxBaJIeHIIt 'taKol'o

pirueuHr 3aMoBHr,rK onpnnroAHroe B eneKTpoHsifi cr.rcreui :aryuiBeJls [oeiAoNaJrellHtt ttpo
uanaip yKrracru 4oroeip npo 3aKyuisrro. IIoeiAoNareHHs upo uavip yKnacrrz Tloronip rrpo

sar<ynie,rrc rroBlrHHo rrricrzru iuQoprvrauiro nepe46aveuy .t. 2 cr.33 3axoHy.

3riluo s.r. 6 cr.33 3aNloeHux yKnaAa€ 4oroeip rpo 3aKynieruo 3 yLlacHl4Kou, rKtttz

swzuaaurt repeMoxrleM rpoqeAypr4 saxyninni, rporsroM crpoKy aii fioro rporo3t4uii, ltc
nisHiure uix vepes 20 aHis 3 AH, nprafiumra pirueuuq rpo Hauip yKJIacrr,I 4olonip trpo

:axyrinlro siAnoBiAHo Ao Br4Mor reHAepHoi 4oxynaenraqii ra reHAeprroi rtpotto:nr1ii'

nepeMoxuq rpoqe lyppr aaxynieri. Y ezna4xy o6rpyHroBaHoi neo6xi4Hocri crpoK /u],
yKnaAaHHf, AoroBopy Moxe 6yrw rpoAoBxeuuir, ao 60 Auis.

3riAno 2,i.7 cr. 33 y paai ni4uoau repeMoxu, rpoqeAypLr:arcyniani/clponleno'f
:ar<yrinli eiA rilnvcaHHq AoroBopy rrpo 3aKynieruo eiAnoeiAHo Ao Bl4Molreu/qepHoi'

AoKyMeHrauii/orono[reHHf, npo rpoBeAeHH, cupouleuoi saxyuinni, HeyKJIa/ICHu.fl

AoroBopy trpo 3aKynierlo 3 Br4Hr4 yqacHr,rKa a6o sesaAaHH-f, 3aMoBHr4Ky ui4rracallol'o

AoroBopy y crpoK, Br43HarreHprfi quu 3arouorra, a6o sesaAaHH-fl rlepeMoxlreM rlpoue/typtl
:axyniali AoKyMeHrie, rqo ni4rrep.uxyrorb ni4cyrnicrr uiAcraB, ycraHoBJIer{LIx cl'a'rl'erc
11 qboro 3arouy, 3aMoBHlrK ni4xulae reHAepHy nporo3rluiro/npono:Hqirc raKolo
yLracHr4Ka, Br,r3Haqae repeMoxq-fl npoqeAypr4 saxyuieni/cnpoqeHoi sar<ynieri cepe2l lr4x
yuacnuxiB, crpoK Aii renAepuoi flporo3urlii qxux qe He MI{HyB, ra npr.rirraae piurennr{ IIpo

nanrip yKnacrrz 4oronip rpo 3aKyuisrro y nop{AKy ra Ha yMoBax, Bt43Har-IeHI4x lticro
CTATTCIO.

TaxoN sriluo s q. 1 cr. 10 3arony 3auoeul4K caMoarifiuo ra 6eson"Ilartlo qcpc3

aBTopr43osaHi erexrpouni rttait1'aH'tuKu o[pl4nroAHloe B eneKTponnifi cwcreui :aryttitteltr,
y rroprrAKy, BcraHoBneHoMy YnoeuosaxeHr4M opraHoM ra rIaM 3axouov, inSopuartiro
npo 3aKyniarro, B roMy qucli: noni4ovreHH, upo uauip yKnacrl4 4oroeip IIpo 3ar(yninrrrc

- nporflr'oM oAHoro AHf, 3 AHq rtpvtitutrln pirueuHr [po B[3HaqeHHq fiepeMoxrll
rporreAypra :axyuinni.

BIIPIIIIIJIII:
1. Bwsua\urh [epeMoxrleM rporleAypz 

- 
ni4xpzrux roprie sri,ItHo rlpei(Mely

saxyninni (UA-2021-07-13-005518-a) (XOKEI,IHVIV IHBEFITAP> (iIK 021:2015-
37410000-5 [ueeurap Aln croprr{BHr,rx irop Ha nigrcpr.rrovry nonirpi) - Oiaraurry

oco6y-ni4npr4eMur AOnEHIO Oxcany Bixropieuy (xoa eAPIfOy 2622621088) (ltari
rrepeMoxeur) (aapeca: Yxpaiua,65481, O4ecrxa o6r., v. fOxne, Byn, fpzropinct Kot'o

[ecaury,6ya. 10, rn. 146).
2.IIpwiruaru pirueHH, rrpo uavrip yKJracrr4 4oronip rpo 3aKyrisruo sriAHo rpeAMcly

saxyuinni (XOKEIZHVII4 IHBEHTAP) y xilrxocri 837 rxryK 3 nepeMoxqeM ra
ua4iclau Ha aApeey [epeMoxrl, uoeiAor\,ureHH{ rpo nanaip yKnacrt4 Tloronip lrpo

:axyniurc. I-\iua reHAepHoi nponoaraqii: I 632 675,00 rpH. (o4uH virrfiou uriclco'r



rpr4Ausrb ABi rr4cr.ri uricrcor ciu4ecar r'.f,rb rpI,IBeHb 00 xonifiox) 6es IIAII. Miclte
rrocraBKn roBapy: O4Il9, M. Kuin, Byn. IOpir Illeuxa (Menruuxona), 46. C'r'por<

rrocraBKr4 roBapy: 31 cepnus.202l poxy.
3. flporrroM oAHoro AH, 3 AHf, rtpuiturrt:r r rlboro piurennr o[pl4nroAHurut qepc3

aBropr43osaHvrir eneKTpoH:nwit tvrafi.AaHqr,rK na Be6-uoprani VnonHosaxeHoro opraHy B

rropf,AKy, BcraHoBJreHoMy VnoeuogaxeHl,IM opraHoM ra 3axosovr, noeiAoMJleHllfl llpo
Hauip yKnacrpr 4oronip rpo 3aKynisrlo.

IOJIOCYBAJII{:

CrnaA roluirery: flpisnzqe ra iniqianu Pesylrraru
fonocyBaHHq
((3A), ([IPOTI4),

YTPI,IMABC-fl>):

foroea reHAepHoro xouirery I{I,IEIPEB B.B (3A)

3acryunuK roJIoBr{ TeHAepHoro

rouirery
IIIAOAPEFIKO II.M. (3A)

Cexperap reHAepHoro rortirery UIEPEAK B.C. (3,A.)

IIIoao AaHoro rII,rTaHHq, BuHeceHoro Ha roJrocyBaHHq, fipucyrui qJreHtl TeHAepHol'o

ro ur irery rr po roJrocyBaJr Lt oA HoroJrocHo ((3 a )).

foroea xoui'rery(aacrynuuK Ar{peKropa ruxonu) r{u6ipee B.B.

3 acryn uuK roJIoB tr r<ou irery(rpe uep- ezr<na4a'r) llla$apenxo JI.M.

Cexperap reHAepHoro xoruirery
(cer<perap-ApyKap) Il{ep6ax B.C.








