
ЗВІТ 
про результати проведення процедури закупівлі 

UA-2020-09-09-003862-c 
Дата формування звіту: 14 вересня 2020 

 

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

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 43197718 

Вид предмета закупівлі: Товари 

Узагальнена назва предмета закупівлі: 18410000-6 Спеціальний одяг (ДК 021:2015 18412000-0 
Спортивний одяг (Комплекти хокейні ігрові Sr); ДК 021:2015 
18412000-0 Спортивний одяг (Комплекти хокейні ігрові Jr)) 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:18410000-6: Спеціальний одяг 

 

Назва предмета закупівлі Коди відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі 
(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 

18410000-6 Спеціальний одяг 
(ДК 021:2015 18412000-0 
Спортивний одяг (Комплекти 
хокейні ігрові Sr); ДК 
021:2015 18412000-0 
Спортивний одяг (Комплекти 
хокейні ігрові Jr))  

ДК 021:2015: 
18410000-6 — 
Спеціальний одяг  

70 комплект  Україна, 
Відповідно до 
документації  

до 19 жовтня 
2020  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, 
(%) 

Поставка 
товару  

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

Пiсляоплата  30  Робочі 100  

 

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 09 вересня 2020 14:21  

Кількість учасників процедури закупівлі: 0  

 



Найменування 
учасників процедури 
закупівлі (для 
юридичної особи) або 
прізвище, ім’я, по 
батькові (для 
фізичної особи) 

Ціна пропозицій 
учасника до початку 
аукціону (ціна 
пропозиції на 
переговорах у разі 
застосування 
переговорної 
процедури закупівлі) 

Ціна 
пропозицій 
учасника 
після 
закінчення 
аукціону 

Інформація про наявність і 
відповідність установленим 
законодавством вимогам документів, 
що підтверджують відповідність 
учасників кваліфікаційним критеріям 
згідно зі статтею 16 Закону України 
“Про публічні закупівлі”, та 
наявність/відсутність обставин, 
установлених статтею 17 цього Закону 

 

Дата оприлюднення повідомлення про 
намір укласти договір: 

Відсутня  

Підстави для прийняття рішення про 
неукладення договору про закупівлю (у разі 
якщо в результаті проведення торгів не 
було укладено договір про закупівлю): 

Відмінити спрощену закупівлю згідно предмету закупівлі: код 
національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» – 18410000-6 Спеціальний одяг (ДК 
021:2015 18412000-0 Спортивний одяг (Комплекти хокейні 
ігрові Sr); ДК 021:2015 18412000-0 Спортивний одяг 
(Комплекти хокейні ігрові Jr)) з підстави, передбаченої п. 2 ч. 
17 ст. 14 Закону, - неможливості усунення порушень, що 
виникли через виявлені порушення законодавства з питань 
публічних закупівель, а саме: у зв’язку з допущенням 
технічної помилки під час розрахунку кінцевого строку 
подання пропозицій. 

Дата укладення договору про закупівлю: Відсутні  

Найменування учасника (для юридичної 
особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для 
фізичної особи), з яким укладено договір 
про закупівлю: 

Відсутні  

Місцезнаходження учасника, з яким 
укладено договір про закупівлю: 

Відсутні  

Інформація про субпідрядника (у разі 
залучення до виконання робіт або надання 
послуг): 

Відсутня  

Сума, визначена в договорі про закупівлю: Відсутні  

Дата оприлюднення оголошення з 
відомостями про укладену рамкову угоду, 
за якою укладено договір про закупівлю (у 
разі проведення закупівлі за рамковими 
угодами): 

Відсутня 

Ідентифікатор договору: Відсутній  

 



rrloAo rIPurzHqTTq

<14> nepecur,2020 p.

TIPOTOKOJI
PITIIEHH'I YfIOBHOBAXEHOIO OCOEOIO

Ilb 3 M. Kaie

Bpaxonyro.Iu crarri 7l ru 14 3aroHy Yxpainu dlpo uy6riuni :axyuinni> (aani -
3axou), lloloxeuru npo ynoBHoBaxeHy oco6y, uo 3arBepAxeHe HaKa3oM flurruo-
rcsarlrroi cnoprr4BHoi urxolu 3 xorero "CoKir" sil26 cepnHq 2020poxy.Ilb 13,

BI4PIIWIJIA:
1. Bi4rraiuura crpoueuy:aryriuro sriAuo rperMery sar<yuieri: xoA naqiosaJrbHoro

xracuQixaropa Yrpainu ,{K 021:2015 <<e1u:auir saxyrinemrufi croerrrrK)) - 18410000-6
Cneuiarsuufi oAqr ([K 02122015 18412000-0 Cnoprunuufi oAqr (Konn.nercru xoxefiui
irponi Sr); !K 021:2015 18412000-0 CuoprueHufi osrr (KoN.rrrJreKrrr xorefisi irponi
Jr)) s ri.qcranu, uepe46auenoi u. 2 q. 17 cr. 14 3axouy, - HeMoxrusocri ycyHeHH,
nopylueHb, IrIo BLIHrIKnLI qepe3 n[ssreHi [opyrueHH{ 3aKoHoAaBcrBa 3 nr.rraHb uy6niuul.rx
saryninem, a caMe: y sn'xsxy 3 AorryuleHnsu rexui.{Hoi uor\4ulxu uiA r{ac po3paxyHKy
xiHqenoro crpoKy noAaHHs upouosuqifi .

2. lIosiaoMJIeHH.t{ upo ni4rr,riny :axyrin:ri oupurrorHr4'tkr B eneKTpouuifi cucreui
saryrinelr nporsroM oAHoro po6ouoro ilHt 3 4u-a npnfiurrrfl rlboro piruenux sriAuo cr. 10
ra q, 19 cr. 14 3axouy.

Ynosnona)r(eHa oco6a A.B. KoporKrrx



ЗВІТ 
про результати проведення процедури закупівлі 

UA-2020-09-09-003763-c 
Дата формування звіту: 14 вересня 2020 

 

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

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 43197718 

Вид предмета закупівлі: Товари 

Узагальнена назва предмета закупівлі: ДК 021:2015 18410000-6 Спеціальний одяг (ДК 021:2015 
18412000-0 Спортивний одяг (Майки хокейні тренувальні) 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:18410000-6: Спеціальний одяг 

 

Назва предмета 
закупівлі 

Коди відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі 
(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 18410000-6 
Спеціальний одяг (ДК 
021:2015 18412000-0 
Спортивний одяг 
(Майки хокейні 
тренувальні)  

ДК 021:2015: 
18410000-6 — 
Спеціальний одяг  

20 штуки  Україна, Відповідно 
до документації  

до 19 жовтня 
2020  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, 
(%) 

Поставка 
товару  

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

Пiсляоплата  30  Робочі 100  

 

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 09 вересня 2020 14:14  

Кількість учасників процедури закупівлі: 0  

 



Найменування 
учасників процедури 
закупівлі (для 
юридичної особи) або 
прізвище, ім’я, по 
батькові (для 
фізичної особи) 

Ціна пропозицій 
учасника до початку 
аукціону (ціна 
пропозиції на 
переговорах у разі 
застосування 
переговорної 
процедури закупівлі) 

Ціна 
пропозицій 
учасника 
після 
закінчення 
аукціону 

Інформація про наявність і 
відповідність установленим 
законодавством вимогам документів, 
що підтверджують відповідність 
учасників кваліфікаційним критеріям 
згідно зі статтею 16 Закону України 
“Про публічні закупівлі”, та 
наявність/відсутність обставин, 
установлених статтею 17 цього Закону 

 

Дата оприлюднення повідомлення про 
намір укласти договір: 

Відсутня  

Підстави для прийняття рішення про 
неукладення договору про закупівлю (у разі 
якщо в результаті проведення торгів не 
було укладено договір про закупівлю): 

Відмінити спрощену закупівлю згідно предмету закупівлі: код 
національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник» – 18410000-6 Спеціальний одяг (ДК 
021:2015 18412000-0 Спортивний одяг (Майки хокейні 
тренувальні) з підстави, передбаченої п. 2 ч. 17 ст. 14 Закону, - 
неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені 
порушення законодавства з питань публічних закупівель, а 
саме: у зв’язку з допущенням технічної помилки під час 
розрахунку кінцевого строку подання пропозицій. 

Дата укладення договору про закупівлю: Відсутні  

Найменування учасника (для юридичної 
особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для 
фізичної особи), з яким укладено договір 
про закупівлю: 

Відсутні  

Місцезнаходження учасника, з яким 
укладено договір про закупівлю: 

Відсутні  

Інформація про субпідрядника (у разі 
залучення до виконання робіт або надання 
послуг): 

Відсутня  

Сума, визначена в договорі про закупівлю: Відсутні  

Дата оприлюднення оголошення з 
відомостями про укладену рамкову угоду, 
за якою укладено договір про закупівлю (у 
разі проведення закупівлі за рамковими 
угодами): 

Відсутня 

Ідентифікатор договору: Відсутній  

 



rrloAo [PurHflTTrr

<14> aepecw2020 p.

TIPOTOKOJI
PIIIIEHHfl YTIOBHOBAXEHOIO OCOEOIO

],le 4 M. Kais

Bpaxonyroqu crarri 7l ra 74 3axony YrpaiHz <IIpo uy6riuui :axyuisni) (rani -

3axou), floloxesuq npo ynoBHoBaxeHy oco6y, qo 3arBepAxeHe HaKrBoM flulluo-
rouaqrxoi cnoprr.rBHoi rurolz 3 xoKero "CoKin" sil 26 cepnH, 2020 poxy .Nlb 1 3,

BI{PIULIJIA:
1. Bi4rr,riur,rrl4 cnpoueHy:axyuinmo griAso rpe.{Mery saxyninni: roA uaqionaJrbHoro

rnacu$iraropa Yxpainu [K 021:2015 <<€Luluit :aryuinelsHzfi croeHrrK)) - 18410000-6
Cneuia.nrnuft ognr ([R 021:2015 18412000-0 Cuopurnuufi oAqr (Mafircu xorefini
TpeHyBaJrr,ni) : ni4craBr.r, repeA6a.{eHoi tt. 2 ,1. 17 cr. 14 3arouy, - HeMoxrusocri
ycyHeHH, nopyureHb, IrIo Br{HrrKnr,r qepe3 eraqsreui [opyrxeHHfl 3aKoHoraBcrBa 3 nr4TaHb

ny6niunnx sarynineru, a caMe: y sn'a:xy 3 AonyueHngu rexui.rHoi roN{ulr<u ni4 uac
po3paxyHKy xinqenoro crpoKy noAaHH, npouosuqifi ,

2. IIosiaoMJIeHH.,I upo niguiuy saxyniui orpulro1lHrLTu B eneKrpossifi u.rcreui
:axyninelr fipor{roM oAHoro po6ouoro AHr 3 4Hr npufiuqrrq rlboro piruennr rri4Ho cr. 10
ra q. 19 cr. 14 3axony.

YuosHonaxeHa oco6a A.B. Koporxr{x


