
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2020-09-22-003078-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) 

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  

170 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 
отримання Замовником відповідного фінансування 
на свій розрахунковий рахунок.  

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: 339 150,00 UAH з ПДВ 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   340000 UAH  

 



ilwT flrI o- IOHAIIbKA C fto PTpIB HA
IIIKOIA 3 XOKEIO <COKII)

€API|Oy 13197718, ayr. Me,rulurKoBa,46, nr. KuIa, Yrcpaiua, 04119,
re,r.+38 (067) 5040077, e-mail: dush.sokil@)gmail.com

t(Ylv

TIPOTOKOJI
KOMITII,TY 3 KOHKYPCHIIX TOPTIB 3AMOBHUKA
IIpo BH3HaqeHrrf [epeMo}Ituq Ta rraMip )/KJracTlt AofoBip

J\t 13-10/01 sia 13 xorrrw 2020 p.

llpucyrni:

forosa reHAepHoro K:oMiTery
3acryruuK roJroBr4 TeHAepHoro xouirer:y
Cexperap reHAepHoro roirairery
r{reuu reHAepHoro xouirery:

tftz6ipee B.B.
llla@apeHxo JI.M.

Koporxux A.B.
3osoecrxufi B.E.

Mapxoncrrcufi 11.A.

roPsAoK AEHH[rfr:
1. IIpo BI43HarreHH, rlepeMoxqr rporleAyplt ni4rpnrux roprin sri,qHo n:peANrery

:axynieni AK 021:2015 37410000-5 IuaeHTap AJrn ctroprrrBuux inop ua nigrcpuToMy
uoairpi (AI{ 021:2015 217411230-3 Xorcefiui m.rrovrcu) ra npufiu.urrr piurennr rpo
uavip yKnacrr4 4oronip rpo 3aKyrrisrro.

IIIoao nnraHHq I uopa4rcy AeHHor-o cJryxaJrr:
IIIaQapesrca JI.M.
flononi4av noei4orrtl,IB, rrlo sriAHo s n. 18.{. I cr. 1 3axony Yr<paiuz <IIpo ny6niuui

:axyninni> (Aani Iro reKcry I{boro rporoKony - <3axoH)), repeMoxrleM rrpoqelypr4
:axyniui e yqacHI4K, TeHAepHa rporlo3r,rqiq sroro ei4uoriAae eciNd xpurepixrrl ra yMonaM,
xlo BLI3Ha.reui y reHgepniii 4oxynaeHraqii, i szsHaHa safi6inrur erouoN,ri.ruo rzri,quorc). ra
f,KoMy 3aMoBHr4K noni4orr,lr{B rrpo uauip yKnacrr4 4oronip npo 3aKynis,'rrc.

3riAno : .{. 15 cr. ll9 3arony, 30, pe3ynbraraMr4 po3uqAy ra ouinxra reu4epuoi
rpono3l,Iqii/npouo:raqii 3aMoBHI4K nr43Harrae rrepeMoxrlfl nporleAypr4 :axyrrieni ra
npnfivrae piureuux upo ualtip yKnacra 4oronip rpo 3aKyrrierro eri4Ho 3 rlrzM 3axouou.

3riaHo : .{. I cr. 33 3axony piruenHr upo narraip yKnacrra 4oronip npo 3aKyriprro
upafilaaerrcr 3aMoBHuKol\4 y AeHb Br43Har{eHHt yr{acHr4xa [epeMoxrleM [pol(eAyp14
saxynin,rilcuporqenoi saxyuinni. Ilporxrou oAHoro 4llafl 3 Aarr,r yxBaneHH, ral:oro
piruenux 3aMoBHpIK onpl4nloAHroe B eneKTpoHuift cucreui :axyniBeJrb [oBi4ovleuur rpo
uartaip yKnacrl,I 4oronip rpo 3aKyuisrro. lloeiAoNareHHq upo Hauip yKnacru 4orooip npo
:axyuienro roBI4HHo uicrurn iuQopuauiro nepe46a.reHy '1.2 q.33 3arony.



3ri4uo 3 q. 6 cr. 33 3arouy, 3aNrosuux yKJraAae 4oronip npo :axyniurc 3

yr{acHl4Kowr, txuit nuzsauui,t [epeMoxrleM rpoqeAypu :axyuiani, rporflrovr crpoxy' 4ii
ftoro rpono3llqii, ue nisHiure Hi>x vepes 20 auin 3 AHf, npwfinmrx piueHu, npo uanip
yKnacrlz 4oroaip rpo :axyninnro siAroaiAHo Ao BrlMor reHAepHoi 4oxylreuraqii ra
rel{AepHoi nponosraqii repeMoxrlr nporleAypu :axynieni. Y BaraAKy o6rpynrosaHoi
ueo6xiAuocri crpoK An, yrKnaAaHH, AoroBopy Moxe 6yru npoAoBxeruufi eo 60 Arrin.

3riano 3 q. 7 cl. 33 3axouy, y pa3i ni4uoaz nepeMoxq, npoue!,ypr4
:axyninni/cupoqeHoi:arcy'uinni ni4 ui4uzcauHfl AoroBopy rpo :axyliuro ni4noni4Ho 4o
BlIMor reHAepHoi 4oxylrr:uraqii/oro"rro[IeHH, rrpo npoBeAeHH.rr cnpoqeHoi :axyniLe,ri,
HeyKJIaAeHHfl AoroBopy ntpo 3aKyuisrro 3 BVHV yqacHr4Ka a6o Heua1aHHfl, 3aMoBHr4Ky
ni4nucaHoro AoroBopy y erpoK, Bu3HaqeHuit uutvt 3axouou, a6o uenaAaHH-rr [epeMoxr{eM
npolleAyplz sar<yninni gorcyneHrin, u1o ui4rnep.Uxyrorb ni4cyruicrr ni4cran,
ycraHoBJleHux crarrelo 17 rlboro 3axoHy, 3aMoBHprK ni4xurxe 'r'eHAepHy

[pono3lrIliro/uponoszqi]o raKoro yqacHuKa, Br43Haqae rtepeMoxq, [poqel,ypH
:axyuinni/cnporqenoi sax)rniani cepe4 rux yqaouuxie, crpoK lii renAepuoi upono:raqii
f,KHx ule He MI4HyB, ra npnftrvrae piureHH, rrpo Harvrip yKilaaru 4oronip rpo 3aK)/nienro y
trop.rrAKy ra Ha yMoBax, Bl43HaqeHr,rx qiero crarrerc.

TaxoN :l'i4uo s u. I cr. l0 3axony, 3auonHr4K caMocriftno ra 6eso[JrarHo Lrepe3

aBTopr.r3osaHi erexrpoHni t.r,aitgarutuKr4 orrpr4nroAHroe B eneKTponuifi cncrerri sarcyuine,rr,
y noprAKy, BcraHoBneHol{y YnonHosaxeHraM opraHoM Ta rIL4M 3arouou, iuQopnaaUirc
npo 3aKyniuro, B roMy .IIacri: noei4oureHH, npo uarr,rip yKnacrr4 goronip rpo 3aKyriaruo
- [porflroM oAHoro AH, 3 AH.rr rtpvtituxrr.r- piureHnr rtpo Br43HaqeHH, flepeMo:xqrr
rporleAypra :axyninni.

BITPIUILTJILI:
l. Kepyroqllcb rIporoKoJIoM po3rnf,Ay reHAepHr4x rrpo[o3r4uift ru 3a pe3y:lbraraMu

rpoBeAeHHf, eneKTpoHHoro ayxqiony Br43HaqLrrrd nepeMoxrleM nporleAypr4 ni4xprzrux
roprin sriAno rlpeAMely saxyuin"rri AK 021:2015 37410000-5 Iuneurap ,A,rq
cuoprI.IBHHx irop Ha ni4rcpurovry nonirpi (AIt 02122015 37411230-3 XorcefiHi
rc.nlo.rrcu) yqacHl4Ka roprin (Disrauny oco6y-ui4npr4eMrIfl Bon4apena I-eusilAig
IOpifioau'ra (PHOKILII2681804694) (aani - repeMoNeqr) (a4peca: 04205, Yxpaiua, na.

Kaia, up-'r O6oloscrxufi,6yl. l4-A, xn. 33).
2. llpuitttrra piureHH, rpo Hauip yKnacru 4oroeip rpo 3aKyuisruo 3 uepeMo)(qeu.

I]iHa reHAepHoi npono:rzqii: 339 150,00 rpH. (rpr.rcra lpr4Ar1rrrb 4en'rrr rkrcrr cro
n'r'r4eclt rprBeHb 00 xotifior<),6e: IIAB. Micqe rocraBKlr:04119, Yxpaiua, tr. Kuie,
eyn. IOpiq IrreHxa (MenrHIaxoaa), 46. CrpoK rnocraBKr4: rrporrroM 10 auin raiA r,aru
yKnaAeHHq AoroBopy, zna.ue uiguiure 31.12.2020 p.

3. Ilpor.aroM oAHoro AH.II 3 AHf, npnfinrrr.f, qboro pirueuux orpr{nroAluru rrepe3

aBropl43osauuit eneKTpoHttuit ttaitAaHrrr,rK Ha ne6-uoprani YnosHoeaxeHoro c)praHy B
rlopf,AKy, BcraHoBJIeHoMy YuonHoeaxeHLIM opraHoM ra 3arouovr, noni4ouleuH.f, rpo
Harr,rip yKnacrr4 4oronip npr) 3aKyrrierro.

|OIOCYBAJILI:



CxnaA rcourirery: IIpisnrarqe ra inirlianu Pesylrrarn
fonocyBaHHq

(<<3a>>, <<llpo'rz>,,
<Vrpnlaancx>):

fo,roea reHAepHoro xorrairery 9r.r6ipen B.B. <3a))

3acrynuuK roJroBr4 TeHrepHoro
xonrirery

[IaQapeuxo JI.M. < 3ct))

Cercperap reHAepHoro xouirery Koporxzx A.B. <3a>

I{reu reHAepHoro xo,uirery 3ososcrxuir B.E. <3a,

9,res reHAepHoro xoruirery Mapxonclxufi A.A. <3a>

[-orosa reHAepHoro xoruirery (sacryrrHr{K Ar4peKropa ruxonz) ipee u.t].

3 ac'ryn H r.rK roJroBr,t xc, u irery(rp e n ep - e uxn a4au)

Cexpe'rap reHAepHoro xouirery
(cercperap-ApyKap)

9,reuu xouirery:

3ogoscrKuir B. E. (rp,lHep-narna4av)

Mapxo nc u<wi,t f . A. (r pe Hep - ara xn a4au )

LUa$aperrrco J[.M.

Koporr<nx l\.B






