ОГОЛОШЕННЯ
про проведення спрощеної/допорогової закупівлі
UA-2020-09-15-005388-b

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

Місцезнаходження замовника:

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

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

Коротких Анна Володимирівна, 380954013659,
dush.sokil@gmail.com

Вид предмета закупівлі:

Товари

Узагальнена назва предмета закупівлі:

Спортивна форма для хокею розміру XL; Спортивна
форма для хокею розміру L

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:18410000-6: Спеціальний одяг
Місце поставки
товарів або місце
виконання робіт чи
надання послуг

Строк поставки
товарів,
виконання робіт
чи надання послуг

ДК 021:2015: 18412000-0 20 комплект
— Спортивний одяг

Україна, Відповідно
до документації

до 31 грудня 2020

ДК 021:2015: 18412000-0 50 комплект
— Спортивний одяг

Україна, Відповідно
до документації

до 31 грудня 2020

Назва
предмета
закупівлі

Коди відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі (за
наявності)

Спортивна
форма для
хокею розміру
XL
Спортивна
форма для
хокею розміру
L

Кількість товарів
або обсяг
виконання робіт
чи надання послуг

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія
Поставка товару

Опис

Тип оплати

Період, (днів)

Тип днів

Розмір оплати, (%)

Пiсляоплата

30

Робочі

100

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі:

185 800,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі
Місцевий бюджет
Розмір мінімального кроку пониження ціни:

Опис

Сума
185800 UAH
929,00 UAH

Математична формула, яка буде застосовуватися при проведенні електронного
аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки:

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:

29 вересня 2020 00:00

Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його
надати):

0,00 UAH

Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):

відсутній

Дата та час розкриття тендерних пропозицій

відсутній

Дата та час проведення електронного аукціону:

відсутній

Строк, на який укладається рамкова угода:

відсутній

Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду:

відсутня

Додаток 1 до документації
(Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету
закупівлі – технічна специфікація)
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
«Спортивна форма для хокею розміру XL; Спортивна форма для хокею розміру L
(ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 18410000-6 Спеціальний одяг)»
Таблиця 1
ВИМОГИ ЗАМОВНИКА
№
з/п

Назва та код номенклатурної позиції предмета закупівлі
1. Спортивна форма для хокею розміру XL (18412000-0
— Спортивний одяг) – 20 комплектів
До складу одного комплекту входить виїзна форма (светр
хокейний ігровий та гамаші білого кольору) та домашня
форма (светр хокейний ігровий та гамаші синього кольору і
майка хокейна тренувальна)
Найменування
Светр
ігровий

1.1.

Светр
ігровий

1.2.

Характеристики

Кількість

хокейний Светр хокейний ігровий
SWIFT
Розмір: XL
Колір: білий
Щільність тканини - 230
гр/м2, склад – 100%
поліестер.
Повинен
зберігати
форму
після
прання, не вигорати та 1 шт.
стійким до зносу. Сітчасті
одношарові панелі для
вентиляції з боків під
рукавами та подвійний шар
захисту для збільшення
міцності та зносостійкості
на плечах та на ліктях. Vподібний виріз для шиї.
хокейний Светр хокейний ігровий
SWIFT
Розмір:XL
Колір: синій
Щільність тканини– 230
1 шт.
гр/м2, склад – 100%
поліестер.
Повинен
зберігати
форму
після
прання, не вигорати та
стійким до зносу. Сітчасті

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО
ВІДПОВІДНІСТЬ
ВКАЗАНИМ
ЗАМОВНИКОМ
ВИМОГАМ

одношарові панелі для
вентиляції з боків під
рукавами та подвійний шар
захисту для збільшення
міцності та зносостійкості
на плечах та на ліктях. Vподібний виріз для шиї.

1.3. Гамашіігрові

1.4. Гамаші ігрові

ГамашіSWIFT
Розмір:XL
Колір: білий
Щільність тканини - 300
гр/м2, склад – 100%
поліестер. Хокейні гамаші
повинні
надійно
фіксуватися на нозі за
допомогою
гумок
на
верхній та нижній частині
моделі.
Запобігати
сповзання гамашам під час
руху.
1 шт.
Гамаші
повинні
бути
виконані
з
якісного
поліестеру
з
міцною
структурою тканини, який
витримує навантаження, не
деформується і не рветься,
не
розтягується
при
постійному використанні,
потрійними
посиленими
швами, всі шви прошиті та
не створювати дискомфорт
при русі.
Гамаші SWIFT
Розмір: XL
Колір: синій
Щільність тканини - 300
гр/м2, склад – 100%
поліестер. Хокейні гамаші
повинні
надійно
фіксуватися на нозі за
допомогою
гумок
на
верхній та нижній частині
1 шт.
моделі.
Запобігати
сповзання гамашам під час
руху.
Гамаші
повинні бути
виконані
з
якісного
поліестеру
з
міцною
структурою тканини, який
витримує навантаження, не
деформується і не рветься,
не
розтягується
при

постійному використанні,
потрійними
посиленими
швами, всі шви прошиті та
не створювати дискомфорт
при русі

1.5.

Майка хокейна
тренувальна

Майки хокейні тренувальні
SWIFT
Склад: 100 % поліестр;
Усадка: 0.
Хокейна
тканина
з
особливим
плетінням
волокон,
що
протидіє
зацепкам
та 1 шт.
довговитривала
в
експлуатації, закрепки на
рукавах та горловині, що
забезпечує
додаткову
міцність
та
довговитривалість
в
експлуатації.

Таблиця 2
ВИМОГИ ЗАМОВНИКА
№
з/п

Назва та код номенклатурної позиції предмета закупівлі
2. Спортивна формадля хокею розміру L (18412000-0 —
Спортивний одяг) – 50 комплектів
До складу одного комплекту входить виїздна форма (светр
хокейний ігровий та гамаші білого кольору) та домашня
форма (светр хокейний ігровий та гамаші синього кольору)
Найменування
Светр
ігровий

2.1.

Характеристики

Кількість

хокейний Светр хокейний ігровий
SWIFT
Розмір: L
Колір: білий
Щільність тканини - 230
гр/м2, склад – 100%
поліестер.
Повинен 1 шт.
зберігати
форму
після
прання, не вигорати та
стійким до зносу. Сітчасті
одношарові панелі для
вентиляції з боків під
рукавами та подвійний шар

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО
ВІДПОВІДНІСТЬ
ВКАЗАНИМ
ЗАМОВНИКОМ
ВИМОГАМ

захисту для збільшення
міцності та зносостійкості
на плечах та на ліктях. Vподібний виріз для шиї.

Светр
ігровий

2.2.

хокейний Светр хокейний ігровий
SWIFT
Розмір: L
Колір: синій
Щільність тканини– 230
гр/м2, склад – 100%
поліестер.
Повинен
зберігати
форму
після
прання, не вигорати та
1 шт.
стійким до зносу. Сітчасті
одношарові панелі для
вентиляції з боків під
рукавами та подвійний шар
захисту для збільшення
міцності та зносостійкості
на плечах та на ліктях. Vподібний виріз для шиї.

2.3. Гамашіігрові

ГамашіSWIFT
Розмір: L
Колір: білий
Щільність тканини - 300
гр/м2, склад – 100%
поліестер. Хокейні гамаші
повинні
надійно
фіксуватися на нозі за
допомогою
гумок
на
верхній та нижній частині
моделі.
Запобігати
сповзання гамашам під час
1 шт.
руху.
Гамаші
повинні
бути
виконані
з
якісного
поліестеру
з
міцною
структурою тканини, який
витримує навантаження, не
деформується і не рветься,
не
розтягується
при
постійному використанні,
потрійними
посиленими
швами, всі шви прошиті та
не створювати дискомфорт

при русі.

2.4. Гамаші ігрові

ГамашіSWIFT
Розмір: L
Колір: синій
Щільність тканини - 300
гр/м2, склад – 100%
поліестер. Хокейні гамаші
повинні
надійно
фіксуватися на нозі за
допомогою
гумок
на
верхній та нижній частині
моделі.
Запобігати
сповзання гамашам під час
руху.
1 шт.
Гамаші
повинні бути
виконані
з
якісного
поліестеру
з
міцною
структурою тканини, який
витримує навантаження, не
деформується і не рветься,
не
розтягується
при
постійному використанні,
потрійними
посиленими
швами, всі шви прошиті та
не створювати дискомфорт
при русі.

1.Поставка Товару здійснюється силами Учасника за заявкою Замовника протягом
15 робочих днів з моменту подання заявки на поставку товару за рахунок Учасника за
місцем поставки товару з перевіркою комплектності, цілісності, відсутності пошкоджень
товару в присутності представника Замовника.
2.Послуги, які обов’язково надає учасник та включає в ціну товару:
- витрати на поставку товару до місця поставки (передачі) товару з перевіркою
комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників
Замовника.
3. Учасник надає у складі Пропозиції інформацію про відповідність
запропонованого до поставки товару технічним та якісним вимогам Замовника,
шляхом завантаження сканованих копій наступних документів:
1) Технічну специфікацію у вигляді інформації у формі порівняльної таблиці з
технічними вимогами Замовника, що наведені у Таблиці 1 та Таблиці 2 Додатку 1 до
документації (Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмету закупівлі – технічна специфікація), яка повинна підтверджувати відповідність
запропонованих учасником товарів щодо всіх технічних, якісних та кількісних вимог,
передбачених у вищезазначеному додатку та із зазначення моделі або марки
запропонованого товару.
2) Офіційний Лист від виробника, або офіційного представника виробника в
Україні запропонованого Учасником товару, що підтверджує повноваження щодо
можливості постави такого товару Замовнику.

