
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2020-09-22-003329-b 
 

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

Вид предмета закупівлі: Товари  

Узагальнена назва предмета закупівлі: ДК 021:2015 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на 
відкритому повітрі (ДК 021:2015 37411230-3 Хокейні ключки; 
ДК 021:2015 37411230-3 Хокейні ключки (воротарські)) 

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

 

Назва предмета 
закупівлі 

Коди та назви відповідних 
класифікаторів предмета 
закупівлі і частин 
предмета закупівлі (лотів) 
(за наявності) 

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

ДК 021:2015 
37411230-3 
Хокейні ключки 

ДК 021:2015: 37411230-3 — 
Хокейні ключки  

250 штуки  Україна, Відповідно 
до документації, , ,  

до 31 грудня 
2020  

ДК 021:2015 
37411230-3 
Хокейні ключки 
(воротарські) 

ДК 021:2015: 37411230-3 — 
Хокейні ключки  

14 штуки  Україна, Відповідно 
до документації, , ,  

до 31 грудня 
2020  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

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

Поставка товару   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 БОНДАРЕВ ГЕННАДІЙ 
ЮРІЙОВІЧ  

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 923 300,00 UAH з ПДВ 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   924000 UAH  

 



l\YtT flrro- roFIAr{rrKA c tro pT IZn BHA
ruKOIA 3 XOKEIO (COKXJI>

€APIIOy 43197718, eyLr. Merullrr<oua,46. v. I{uio, YrcpraiHa, 04119,
re.n.+38 (067) 5040077, e-mail: dustr.sohil(!gmail.conr

TIPOTOKOJI
KOMTTEN/ 3 KOHK]/PCHI,IX TOI'TIB 3A.IVIOBHUKA
rrpo Br.r3ltaqeHHfl llepeMo}Krlfl Ta HaMip yKJracTrr AoroBip

J\& l2-f 0/01 sia l2 xon'rrw 2020 pt.

llpr.rcyrni:

forona reHAepHoro xorrairery
3acryuulrK roJroBr.r reHAepHoro KoMirery
Cexperap reHAepHoro KoMirery
r{reuz reHAepHoro xouirery:

9u6ipen t).B.
lUaSapeuxo II.M.

Koporrux A.B.
3osoncrxrafi B.E.

Mapxoncrrrafi jl.A.

TIOPflAOK IEHHIILI:
1. llpo BI{3HaqeHHfl nepeMoxllf, rrporleAypn ni4xpvrzx 'roprin sriAuo rpeAN{er.y

:ar<yuiani AK 021:2015 374f0000-5 IuseHTap AJrs croprrrBuux irop Ha oigrcpu-r-oMy
nonirpi (AK 021:2015 37411230-3 Xorcefini KrrorrKu; AK 021:2015 37411230-3
Xorcefirri KrttotrKll (aoporapcrrci)) ra tpuftanrra pirueHH, rpo rrauip yKnacrra 4or,cnip
npo 3aKyrrisrro.

IIIoao ruraHHfl 1 nopr4rcy AeHHoro cJryxaJrr{:
IIIa$apesrca JI.M.
lononiga'{ uosiAoNal4B, Ir{o sriAHo s n. 18 .{. 1 cr. 1 3axoHy }'xpainra <flpo ny6nivui

:axyuinni> (aani rlo reKcry Ilboro rporoKony - <3axoH)), repeMoxrleM npouelypr4
:axyuinni e yqacHI4K, reHAepHa npono3uqir axoro eiAlosiAae nciu xpurepirira ra yMonaM,
ruo BI43HaueHi y reu4epuifi 4orynaeuraqii, i susHaHa naft6inuu exonol,ri.{Ho nuri4uo}o, ra
,KoMy 3aMoBHr,rK uoni4oruuB npo narraip )/KJracrr.t 4orouip rrpo 3aKyrrinnro.

3riAno g '{. 15 cr. 29 3axouy, ga pe3ynbraraMr po3rnrAy ra oqiuxrz reu4epuoi
tlporro314rrii/upono:raqii 3aMoBHr{K Br43Har{ae repeMoxrlr rpoqeryp14 saryuiani l.a
[pufiuae piurenHa npo uarr,rip yKnacrr4 4oronip rrpo 3aKynisruo rri4no 3 ur4M 3axouou.

3rilno : 'I. 1 cr. 33 3arony piurerrux upo narrrip yKnacru 4oronip npo 3aKyninnro
ttpafirraaerrcr 3aMoBHrrKoM y AeHb Bpr3HaqeHH, yqacHuKa nepeMoxrleM [porleAypu
saxyuin"rrilcnporqeuoi saxyuinni. flporrrovr oAHoro Aufl 3 Aa't'kt yxBaneHHq raKoro
pirueuH-t 3aMoBHI4K orlpl4nloAHloe B eneKTpoHuifi cacreir,ri :axyniBeJrb uoni4ovleHH, rrpo
rrarr,tip yKnacrl4 4oronip rpo 3aKynisrro. flosiAoNareHH, upo uan,rip yKnacrra 4oronip npo
saxyniuro noBr,rHHo ruicruru in0opuaqirc nepe46auerry 'r.2 q.33 3axony.

AENAPTAMEH T MO.OOAI
TA CNOPTY MICTA KTEBA



3riauo 3 t{. 6 cr. 33 3arcouy, 3aMosHVr yKnaAae 4oronip rpo :axyuiarrc 3
yr{acHaKovr, f.xufi svzuaHktit [epeMoxqeM npoqe1ypk :axyninni, rporf,ro1a crpoxv ztii'
iloro nporto3nllii, He nisHirue uiN vepes 20 aHie 3 AH, upnfiurlrx piueuuq npo uauip
yKnacrl4 4oronip rpo :aryuiuro ri4rroni4no Io Br4Mor reHAepHoi 4oxyvreurarlii ra
reHAepHoi upouosraqii uepeMoxlryI rporleAypr,r saryninni. Y Bt4raAKy o6rpyuroeagoi
neo6xiAnocri crpoK Anfl yKnaAaHHfl AoroBopy Moxe 6yrw npoAoB)Keruuir,ao 60 4nin.

3rilHo 3 rr. 7 cr. 33 3axony, y pasi eiAr\aonv nepeMoxrlfl npoqeAyptr
:axyniani/cnpoqeHoi :axyniari sil ni4uucauH, AofoBopy npo sarcyuinnro siAnosiAuo Ao
BlIMor reHAepHoi 4oxyruenraqii/ororoueHH.,r npo [poBeAeHHfl cupouleuoi :axyuiali,
HeyKnaAeHHfl AoroBopy IIpo 3aKyuisrlo 3 BI4H:a yr{acHltKa a6o seHaAaHHfl 3aMoBrrr4xy
niAlucaHofo AoroBopy y crpox, Br43HaqeHrafi qzrra 3axoHou, a6o neuaAaHHq nepeMoxrleM
rpolleAypl4 :axyuinni 4oxytr,leH'rin, rqo ui4rnepAxyrorb ei4cyruicrs ni4craa,
ycraHoBneHl'Ix crarrelo 17 Ilboro 3axouy, 3aMoBHr4K ni4xulae reHAepHy
npon03Huiro/nponosaqiro raKoro yrlacHHKa, Btr3Har{ae [epeMoxrl, npoqeAypr4
:axyniani/cupoulenoi :axyuiani cepe4 -rr4x yr{acuuxia, crpoK lii renaepHoi nponosrzuii
sKLIx ule He MaHyB, ra npufruae pirueuH, tlpo Harvrip yKnacrr,r .qoroeip rrpo 3aKyniunro y
nopf,AKy ra Ha yMoBax, BZ3Har{eHux qiero crarrero.

TaxoN sri4uo s u. 1 cr. 10 3arony, 3auonHr4K caMocrifino ra 6esourarHo qepe3
aBropl'I3oeaui erexrpouni xrairgautuKlz orlpunrcAHroe B eneKTpourrift cucreui :axyninelt
y rlopsAKy, BcraHoBJIeHoMy VuoeHoeaxeHzM opraHoM Ta rlr.rM 3axouorvr, insoprraaqirc
rpo 3aKyniuro, B ToMy.rHcri: noni4oureHHfl npo Hauip yKnacrr4,rloroBip .,po *nynieruo
- rporqroM oAHoro !.Hr 3 AH.s tpufiunrru piureuHa [po Bu3Har{eHH.rr repeMoxrl,
rporleAypra :axyuinni,

BLIPIIULIJILI:
I ' Kepyror{I4cb nporoKonoM po3rnrrAy reHAepH}rx npo[o3rruifi ta 3a pe3ynbraraMq

npoBeAeHH, eneKTpoHHoro ayxqiouy nu3Haqvrv [epeMoxrler{ [porleAypr4 ni4xpr,rrux
'roprin :riAno rpeAMery saxyuinni AIt 02122015 37410000-5 fHoeHrap Ann
croprlrBllrlx irop Ha ei4rcpuroruy noeirpi (AIC 02122015 37411230-3 Xorcefiui
KnroqKu; AI( 021:2015 37411230-3 Xoxeftrri KJrroqKr{ (noporapcsrci)) yqacHr4Ka roprin
- @ i: z'{Hy o c o6y- u i4npneuqr B oH4apen a f euHaaia tOp i irosu\a (I,HOKIII 2687 80 4 (rg 4)
(aani - repeMoxeqr) (aapeca: 04205, Yr<paiHa, u. Kuin, np-r O6oroucrrufi,6yl. l.+-A,
xe. 33).

2. tlpwiruxru piureHH.a rpo uarraip yKnacrr{ 4oroaip npo 3aK},uisruo 3 rrepeMox(eM.
I{iua reHAepHoi npono:urrii: 923 300,00 rpH. (Aen'arcor ABaArIlrb rpr4 rucs.{i rprrcra
rpI'IBeHb 00 xouifiox), s IIAB. Micqe rocraBKn: 04119, YxpaiH€r, M. Kuin, nyn. K)pix
I,r,reuxa (Menruraxona), 46. CrpoK rrocraBKrz: nporrrroM 10 ani3 siA Aarz yKnaAeHH,
TloroBop/, aJre He uisHirue 3I.12.2020 p.

3. flporrroM oAHoro AH{ 3 rH.fl rpziluxru qboro pirueHHa orrpr4n}oAHvt-rr4 qepe3
aBTopll3osa[uir eneKTpoHuuit' vahAaHrrl4K Ha se6-noprani YnosuosaxeHoro opraHy B
rloprAKy, BcraHoBJIeHoMy YnosHosaxeH[M opraHoN{ ra 3axorrou, noniAoMJregHr npo
uauip yKnacrr4 4oronip rpo 3aKyniuro.

IOIOCYBAJTLI:



CxraA xorrlirery: llpisnrzule ra iniqiala Pe:ylsrarvr
fonocyBaHHq

(,:<3a>>, <<llporu>,
<Yrpnuaaca>):

forosa reHlepHoro xouirery I{u6ipea B.B. <3a>

3acryunuK roJroBr{ reHAepHoro
xotvrirery

IllaQapeuxo J[.M. <3a))

Cexpe'rap reHAepHoro xol,rirery Koporxzx A.I). <3a))

r{,res reHAepHoro xolrirery !|osoecbxrzfr B.E. <3a))

9,reu reuAepHoro xouirery Mapxoncnrcuir, tr.A. <3a>

forona reHAepHoro xouirery (:acryrHprK Ar4peK'ropa rrrKo 6ipee

3 acryn H z K roJro Br4 xola ire:ry(rpe u ep - eaxn a4au)

Cexperap reHAepHoro xonrirery
(cexperap-ApyKap)

r{reHu xouirery:

3osoactx uft B . E. (rpeHep-nnr<na4au)

Maprco nc srcwit f . A. (rpeHep-BprKJra4au)

u.B.

lllaQapeHr<o JLM.

Koporxux r\.B



КОМЕРЦIЙНА ПРОПОЗИЦIЯ 

Ми, Фiзична особа-пiдприсмець Бондарев Геннадiй Юрiйович, 

надаемо свою Комерцiйну пропозицiю на закупiвлю: 

ДК 021:2015 37410000-5 Iнвентар для спортивних iгор на вiдкритому повiтрi (дК 

021:2015 37411230-3 Хокейнi ключки; ДК 021:2015 37411230-3 Хокейнi ключки 

(воротарськi)) 

Вивчивши тендерну документацiю та технiчнi вимоги, на виконання зазначеного вище, ми, 

уповноваженi на пiдписання Договору, маемо можливiсть та погоджуемося виконати вимоги 

Замовника та Договору на умовах, зазначених у тендернiй документацii за наступними 

цшами: 

Цiна за Загальна сума 

одиницю вартостi 

ввмiру товару товару в грн. 

в грн. (без (без ПДВ, з 

ПДВ, з тарою, тарою, 

Найменування 
Одвниц 

Кiльк 
витратами на ввтратами на 

№ я 
iсть 

завантаження завантаження 

товару 
ввмiру товару в товару в 

мiсцях мiсцях 

навантаження, навантаження, 

транспортним транспортнвм 

и та iишими и та iншими 

витратами) витратами) 

ДК 021 :2015 37410000-5 Iнвентардля 

1 
спорrивних irop на вiдкригому повiтрi 

штуки 250 3500,00 875000,00 
(ДК 021:201537411300-5 ДК 021:2015 
37411230-3 Хокейнi ключки 
ДК 021:2015 37410000-5 Iнвентар 

2 
для спортивних iгор на вiдкритому 

штуки 14 3450,00 48300,00 
повiтрi ДК 021 :2015 37411230-3 
Хокейнi ключки (воротарсъкi) 

Вартiсть товаоv без ПЛВ 923300,00 

крiм того ПДВ 00,00 

Загальна вартiсть товару без ПДВ 923300,00 

Загальна вартiсть пропозицii: 923300 гривень 00 коп. Дев'ятсот двадцять 

три тисячi триста гривень 00 копiйок. Без ПДВ. 

1. До акцепту нашоi' пропозицii', Ваша тендерна документацiя разом з нашою 

пропозицiЕ:ю (за умови Гi вiдповiдностi всiм вимогам) мають силу попереднього 

договору мiж нами. Якщо наша пропозицiя буде акцепт аи.~~~~ 0 на себе 

зобов'язання виконати всi умови, передбаченi Догово 

2. Ми погоджуемося дотримуватися умов цiei п опоз ~~1111~~·~ндарних 
днiв 3 дати розкриття тендерних пропозицiй. Н /jw-ttr,,ftR ·~~~ ~оовтязковою 

1/ 



для нас i може бути акцептована Вами у будь-який час до закiнчення зазначеного 
термшу. 

3. Якщо наша пропозицiя буде акцептована, ми зобов'язу€мося пiдписати Договiр 
iз Замовником не пiзнiше нiж через 20 днiв з дня прийняття рiшення про намiр 
укласти договiр про закупiвлю, але не ранiше нiж через 1 О днiв з дати 
оприлюднення на веб-порталi Уповноваженого органу повiдомлення про намiр . . 
укласти догов1р про закушвлю. 

ФОП Бондарев Г.Ю. ------rr-+-f-г-~~~~w-;_:e-7"7' 



ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2020-09-22-004742-b 
 

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

Вид предмета закупівлі: Товари  

Узагальнена назва предмета закупівлі: ДК 021:2015 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на 
відкритому повітрі (ДК 021:2015 37411300-5 Спортивні зимові 
одяг та спорядження (Шнурки); ДК 021:2015 37411300-5 
Спортивні зимові одяг та спорядження (Леза для ковзанів); ДК 
021:2015 37411300-5 Спортивні зимові одяг та спорядження 
(Ізолента для ключок); ДК 021:2015 37411300-5 Спортивні 
зимові одяг та спорядження (Пляшки для води); ДК 021:2015 
37411220-0 Ковзани хокейні; ДК 021:2015 37411220-0 Ковзани 
хокейні (воротарські); ДК 021:2015 37411300-5 Спортивні 
зимові одяг та спорядження (Нагрудники хокейні захисні); ДК 
021:2015 37411300-5 Спортивні зимові одяг та спорядження 
(Налокітники хокейні захисні); ДК 021:2015 37411300-5 
Спортивні зимові одяг та спорядження (Наколінники (щитки)); 
ДК 021:2015 37411300-5 Спортивні зимові одяг та спорядження 
(Шоломи з решіткою захисту обличчя); ДК 021:2015 37411300-5 
Спортивні зимові одяг та спорядження (Рукавиці хокейні 
(краги)); ДК 021:2015 37411300-5 Спортивні зимові одяг та 
спорядження (Хокейні баули на колесах); ДК 021:2015 
37411210-7 Хокейні шайби; ДК 021:2015 37411300-5 Спортивні 
зимові одяг та спорядження (Шорти хокейні захисні Jr); ДК 
021:2015 37411300-5 Спортивні зимові одяг та спорядження 
(Шорти хокейні захисні Sr); ДК 021:2015 37411300-5 Спортивні 
зимові одяг та спорядження (Шорти воротарські); ДК 021:2015 
37411300-5 Спортивні зимові одяг та спорядження (Щитки 
воротарські); ДК 021:2015 37411300-5 Спортивні зимові одяг та 
спорядження (Пастки воротарські); ДК 021:2015 37411300-5 
Спортивні зимові одяг та спорядження (Блокери воротарські); 
ДК 021:2015 37411300-5 Спортивні зимові одяг та спорядження 
(Нагрудники воротарські); ДК 021:2015 37411300-5 Спортивні 
зимові одяг та спорядження (Захисти паху воротарські); ДК 
021:2015 37411300-5 Спортивні зимові одяг та спорядження 
(Захисти шиї воротарські); ДК 021:2015 37411300-5 Спортивні 
зимові одяг та спорядження (Хокейні баули воротарські) 

Код за Єдиним закупівельним 
словником: 

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

 
Назва предмета 
закупівлі 

Коди та назви 
відповідних 
класифікаторів предмета 
закупівлі і частин 
предмета закупівлі 
(лотів) (за наявності) 

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 



ДК 021:2015 37411300-
5 Спортивні зимові 
одяг та спорядження 
(Шнурки) 

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

100 пара  Україна, 
Відповідно до 
документації, , ,  

до 31 грудня 
2020  

ДК 021:2015 37411300-
5 Спортивні зимові 
одяг та спорядження 
(Леза для ковзанів) 

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

5 пара  Україна, 
Відповідно до 
документації, , ,  

до 31 грудня 
2020  

ДК 021:2015 37411300-
5 Спортивні зимові 
одяг та спорядження 
(Ізолента для ключок) 

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

150 штуки  Україна, 
Відповідно до 
документації, , ,  

до 31 грудня 
2020  

ДК 021:2015 37411300-
5 Спортивні зимові 
одяг та спорядження 
(Пляшки для води) 

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

20 штуки  Україна, 
Відповідно до 
документації, , ,  

до 31 грудня 
2020  

ДК 021:2015 37411220-
0 Ковзани хокейні 

ДК 021:2015: 37411220-0 
— Ковзани  

18 пара  Україна, 
Відповідно до 
документації, , ,  

до 31 грудня 
2020  

ДК 021:2015 37411220-
0 Ковзани хокейні 
(воротарські) 

ДК 021:2015: 37411220-0 
— Ковзани  

2 пара  Україна, 
Відповідно до 
документації, , ,  

до 31 грудня 
2020  

ДК 021:2015 37411300-
5 Спортивні зимові 
одяг та спорядження 
(Нагрудники хокейні 
захисні) 

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

18 штуки  Україна, 
Відповідно до 
документації, , ,  

до 31 грудня 
2020  

ДК 021:2015 37411300-
5 Спортивні зимові 
одяг та спорядження 
(Налокітники хокейні 
захисні) 

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

18 пара  Україна, 
Відповідно до 
документації, , ,  

до 31 грудня 
2020  

ДК 021:2015 37411300-
5 Спортивні зимові 
одяг та спорядження 
(Наколінники (щитки)) 

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

18 пара  Україна, 
Відповідно до 
документації, , ,  

до 31 грудня 
2020  

ДК 021:2015 37411300-
5 Спортивні зимові 
одяг та спорядження 
(Шоломи з решіткою 
захисту обличчя) 

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

18 штуки  Україна, 
Відповідно до 
документації, , ,  

до 31 грудня 
2020  

ДК 021:2015 37411300-
5 Спортивні зимові 
одяг та спорядження 
(Рукавиці хокейні 
(краги)) 

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

18 пара  Україна, 
Відповідно до 
документації, , ,  

до 31 грудня 
2020  

ДК 021:2015 37411300-
5 Спортивні зимові 
одяг та спорядження 
(Хокейні баули на 
колесах) 

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

18 штуки  Україна, 
Відповідно до 
документації, , ,  

до 31 грудня 
2020  

ДК 021:2015 37411210-
7 Хокейні шайби 

ДК 021:2015: 37411210-7 
— Хокейні шайби  

600 штуки  Україна, 
Відповідно до 
документації, , ,  

до 31 грудня 
2020  



ДК 021:2015 37411300-
5 Спортивні зимові 
одяг та спорядження 
(Шорти хокейні 
захисні Jr) 

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

50 штуки  Україна, 
Відповідно до 
документації, , ,  

до 31 грудня 
2020  

ДК 021:2015 37411300-
5 Спортивні зимові 
одяг та спорядження 
(Шорти хокейні 
захисні Sr) 

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

18 штуки  Україна, 
Відповідно до 
документації, , ,  

до 31 грудня 
2020  

ДК 021:2015 37411300-
5 Спортивні зимові 
одяг та спорядження 
(Шорти воротарські) 

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

2 штуки  Україна, 
Відповідно до 
документації, , ,  

до 31 грудня 
2020  

ДК 021:2015 37411300-
5 Спортивні зимові 
одяг та спорядження 
(Щитки воротарські) 

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

2 пара  Україна, 
Відповідно до 
документації, , ,  

до 31 грудня 
2020  

ДК 021:2015 37411300-
5 Спортивні зимові 
одяг та спорядження 
(Пастки воротарські) 

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

2 штуки  Україна, 
Відповідно до 
документації, , ,  

до 31 грудня 
2020  

ДК 021:2015 37411300-
5 Спортивні зимові 
одяг та спорядження 
(Блокери воротарські) 

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

2 штуки  Україна, 
Відповідно до 
документації, , ,  

до 31 грудня 
2020  

ДК 021:2015 37411300-
5 Спортивні зимові 
одяг та спорядження 
(Нагрудники 
воротарські) 

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

2 штуки  Україна, 
Відповідно до 
документації, , ,  

до 31 грудня 
2020  

ДК 021:2015 37411300-
5 Спортивні зимові 
одяг та спорядження 
(Захисти паху 
воротарські) 

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

2 штуки  Україна, 
Відповідно до 
документації, , ,  

до 31 грудня 
2020  

ДК 021:2015 37411300-
5 Спортивні зимові 
одяг та спорядження 
(Захисти шиї 
воротарські) 

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

2 штуки  Україна, 
Відповідно до 
документації, , ,  

до 31 грудня 
2020  

ДК 021:2015 37411300-
5 Спортивні зимові 
одяг та спорядження 
(Хокейні баули 
воротарські) 

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

2 штуки  Україна, 
Відповідно до 
документації, , ,  

до 31 грудня 
2020  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, 
(%) 

Поставка 
товару  

У разі затримання бюджетного фінансування 
розрахунок за фактично поставлений Товар 
здійснюється протягом 3-х банківських днів з дати 

Пiсляоплата  30  Робочі 100  



отримання Замовником відповідного фінансування 
на свій розрахунковий рахунок.  

 

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

ФОП БОНДАРЕВ ГЕННАДІЙ ЮРІЙОВІЧ  

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 923 000,00 UAH з ПДВ 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   923800 UAH  
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