
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення спрощеної/допорогової закупівлі 

UA-2021-07-14-005588-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 

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

Щербак Владислав Сергійович, 380675304462, 
dush.sokil@gmail.com 

Вид предмета закупівлі: Товари 

Назва предмета закупівлі: Майка хокейна ігрова для молодших груп; майка хокейна 
тренувальна; майка хокейна ігрова для старших груп (ДК 
021:2015-18410000-6 Спеціальний одяг) 

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 

Майка хокейна 
ігрова для 
молодших груп 

ДК 021:2015: 18410000-6 — 
Спеціальний одяг 

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

до 09 серпня 
2021  

Майка хокейна 
тренувальна 

ДК 021:2015: 18410000-6 — 
Спеціальний одяг 

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

до 09 серпня 
2021  

Майка хокейна 
ігрова для старших 
груп 

ДК 021:2015: 18410000-6 — 
Спеціальний одяг 

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

до 09 серпня 
2021  

 

Умови оплати: 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, 
(%) 

Iнша 
подія  

Розрахунок за Товар здійснюється на підставі видаткової 
накладної Постачальника. Замовник здійснює оплату за 
одержаний Товар шляхом перерахування грошових 

Пiсляоплата  30  Робочі 100  



коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 30 
робочих днів з моменту отримання Товару. У разі 
затримки бюджетного фінансування, розрахунок за 
поставлений Товар здійснюється протягом 3 банківських 
днів з дати отримання Замовником бюджетного 
призначення на фінансування закупівлі на свій 
розрахунковий рахунок  

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 197 250,00 UAH 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   197250 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 986,25 UAH 

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

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 23 липня 2021 00:00 

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: відсутній  

Дата та час проведення електронного аукціону: відсутній  

 



AOAATOK 2

IuQopnraqia npo ueo6xigni rexHiuui, nr<icHi]ra ri.nr,rcicni xaparcreprrcrrrKr.r trpeAMer),
rarcyniui - rexui.rHa cneurQixauiq

I'EXHIIIHA CTIEUXI<DIKAUI^fl :

<Mafirca xoKeilHa irpoea,qJrr MoJroArrrflx rPyr; MafiKa xoKefiHa rpeHyBaJrbHa;
MailKa xoKefiHa irpoea \iln craprurx rpyr (AIt 021:2015-18410000-6
Cneqianrunfi ognr)>>

TuOitu

IuSopnrarrinL u po
sirln0eLllricr b

larlpoIIoHoB:t]ror tl
'roBapy

)'qacHurom
BI'MOIAM

3a*rosuuma (i:
3a3HaqeHHgM
enpo6uux:r la

xapaKTepr{cTur(
TOBA

HarinrerryrlauHq Kilsrci
cT[,

Maiima xoxerina ir-pona
ajlfl Nro,'IoArrrfl )t t-py[ Cx-nal: 100 % noni

Ilirsuicrr rKaHrrHr4 -200 rlw2.
Mafixa xoxefisa Mae 65,tu
suroroereHa gi

TKaHr.rH pi:uoi ulinsuocri.
OcHoeHi ,qerali eurproereHi is
no-rriecrepy utilsnicrro 200
r/vZ. L{r rKaHr{Ha uafirparqe
riAxoAurr rnfl HaHeceHHq

:o6paNeuufl. Ha rKaHr.rHy.

[ououiNuuir su1 Tr(aHr4Hr4 - rle
cirxa qilrnicrro 100 rlrv.2,
Korpa cnyxrrrb rK BeHrr.rJrruifini

u ni4 naxnauu.

50 un.

Mar"rxa xoreiiuzr
I'peHY BilirbHa

Po:nrip L
CrcraA: 100 % nonieorpl
Ycaarca: 0.

Ili:rruicrr rKaHr.rHtr - 200 rlw

Mafixa xorefiua Ma€ 6yrrz
ezrorosreHa gi rtsox szris
TKaHrrH pl3Hol ullnbHocTl.
OcuosHi aerani surproereui i:
uoriecrepy utinrnficto 200
rlrvO. I{a rKaHrrHa uafirparqe
nirxoAu'rr Ans HaHeceHHq

so6paxeHnfl Ha rKaHaHy.

,(ononiNnuk suil Tr(aHr,rHr4 - ue
cirxa qinr,uicrro 100 rlv2,

2-5 rur.



Korpa cny)Kr{Tb qK BgHTr4rrrlifiui
orBopLt niA raxsal,ru.

3. Mar"l ra xonel'lrra ilpo na
ilirrr cTaplrux l pyIl

Po:uip XL
Crral: 100 % noniefrp;
Yca.ur<a: 0.

Ilinsuicm rKaHHH4 - 200 rlyr
KB.

cirxa utilsuicrro 100 rlv2.
:

KOTpa CnyxuTb flK BEHTr.uqqluHl
orBoph niA naxsarvr,r,

25 rll.

* B nricuqx, Ae e flocrrJraHrrfl Ha KoHK 'roplroBe"rrbrr), rrapxv uu {riplr}, rrar eHT,

KollcrpyrcIliro a6o rrrfl flpeAvrera ]arcyrris,ri, ArffepeJro ii<lr-o noxoAir,ierrHrr a6o slrpo6urr\il!
BBalma'rlr Brrpa3 <a6o eKsisaJreHl')).

IIPO'trIfOM 3-X PC)6OIIIIX [I{lB 3 AIIfl 3AKIHtIIiflHrI A} KUl(oll}'.
IlEl'}EMO)ltEtlb, AyKUIOHy IIOBL{HEII }IAA.I\TI4 3AMOI}HUKy 3P.\3h:il i
()3 HA T{OM J'I E H I{fl M f K I CHI'{X X,{PAKTE}' 14 CT I4I K -tO 

I] A P)/.

L flocraera Tonapy s4ificHroerscg Y.racHrr{om nporsrolr l5 po6ouux 4Hia a MoMerrr}
nigrncauns roroBopy s 3aNaosHraroN4.

i o6ostqsKoBo H

- Blrrparr.r Ha rrocraBK'f roBapy Ao rvricug (uepeaavi) roBapy 3 nepeBlpKoro
npegcranuarciaxorrauler<ruocri, qinicnocri Ta ni4cyruocri nounxo4NeHs n upucyruocri

3anaoeHr.rxa.

3. Yqacsux HaAae y ucraAi [Ipouorraqii iuQopnrauiro rpo niAnoaiArricls
3a[ponoHoBaHoro Ao rlocraBKn roBapy rexHivgurr ra qrcicurlM BrrMorana 3amosuurca,
ru!'r fl xo M 3aBaHTaxe H rrfl cKaH rlBaHlrx rouifi H acryrrH lrx go rcyru e Hrin :

1) TexniuHy cnequ$irtrqiro y nur:rx4i iuSopuaqii y Qopui nopinuuruoi ra6nuui r
rexniquuuu Br,rMoraMu 3arr,rosHr,rKa, ruo uaneAeui y Ta6nzqi I [o4arxy 2 .qo aoxyueurartii
<luQopuauir npo neo6xiasi rexuiuui, qxicHi ra rimxicui xaparcrep:acrr4Ktr npeAMery :axynieri
- rexsiqsa cueqraQiKallii), srKa [oBt4HHa ni4rnepAxyBarr.r eianoriaHicrb 3anporroHoBaHrx
yqacHI4KoM rosapin ruoAo eci:x rexHiqHLtx, sxicsptx ra xilsnicHr4x BtrMot, nepeg6averrr4x ),
BLIUle3a3HaqeHoM)'AoAarKy ra is sa3HaqeHHf, uoAe,ri a6o rrapxu 3arrporroHoBaHoto roBapy.

2) O$iuifinui,t J\ucr ni4 eupo6uuxa, a6o
Yxpaiui 3anponoHoBaHoto Y.{acuHxoNa roBapy,
MoxJrr4Bocri rtocrasxu raKoro roBapy 3auonuuxy.

oQiqifiuoro npeAcraBHzxa nupo6Hr.rKa B

Ir1o ni4raep4Nye rloBHoBaxeHHq rrloito


