
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення спрощеної/допорогової закупівлі 

UA-2021-07-21-004406-c 
 

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: Спортивний інвентар (ДК 021:2015-37440000-4 Інвентар 
для фітнесу) 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:37440000-4: Інвентар для фітнесу 

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 

Велотренажер ДК 021:2015: 37440000-4 — 
Інвентар для фітнесу 

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

від 04 серпня 
2021 
до 09 серпня 
2021  

Гриф штанги 
"народної" (з 
замками) 

ДК 021:2015: 37440000-4 — 
Інвентар для фітнесу 

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

від 04 серпня 
2021 
до 09 серпня 
2021  

Диск прогумований 
для штанги (10 кг) 

ДК 021:2015: 37440000-4 — 
Інвентар для фітнесу 

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

від 04 серпня 
2021 
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  

Пiсляоплата 30  Робочі  100  

 



Очікувана вартість предмета закупівлі: 125 400,00 UAH 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   125400 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 627,00 UAH 

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

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 30 липня 2021 00:00 

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: відсутній  

Дата та час проведення електронного аукціону: відсутній  

 



AOAATOT( 2
In$opn'Iaqin npo neo6:rilni rexui.tri, qrcicrri ra rci,rsxicHi xapaxleprcruKu rpeANre'ry

:axynia,ri - rexniqua cnequQimallia

TEXHI TIHA CTIEUII<DI KAI{Ifl :

((C"rIopl'nBIIIri.i ilteettrap (AK 021:2015-37410t)00-4 Irreerrr-ap A.irrn Qilrrecv)>

To6.tuua l
InQopnrarriH rrpo

siArosiArricrb
3aIIpotrorf oBa]r()r'o

'roBapy

Yqacnuxonr
BIIMOT'AM

3auorunrca (ir
3a3HaqeHHnM
nlrpo6uuna'ra

xapal(Tepflc]-uH
t-0 rlA

ll:tiilrerrl narnrrl Xapax reprrc'rlrKn
Ki,ruxicr

t

Be,rorpeuaxcep
RBEtsOK ZJET 460
RVJF-l2501SVBT <a6o
ercsiBaJreur))

Tun noca4Ka - Beprr4xzurr,uzfi;

lz,ctteit - 5,5" LCD;
O6raruroeasuit:
- a6yAoeanaMr4 Aarqv KaMr,r

nynbcy;
- Qyurqia qacy rpeHyBaHHf,;
- runu4xicrr;
- npoft,qena .qzcrauqis;
- xa,ropii
,{na nepeueceHH.,r i s6epirannr
Ma€ TpaHcflopryna-rrrui
ponr.rKr4;

fleaui 3 perynboB aHVMkt

perrainqrruu;
Bara rpeHaxepa - He Merrue
35,5 xr.
Pisui Hasauraxeuut - 24;
Maxcutrra,rbHa Bara
KopacryBava - 120 rcr;
PerymonaHuq cr4AiHH.fl -
rop./nepr. perynroBaHHf, ;

cucrerraa HaBaHTaxeHH, -
eneKTpoManri:rsa;
XuareHHq - BiA Mepexi220B
e rpuuav An, nnrrxxr4;
f a6 apuru (.{xlIIxB), crra :

109x41x140
lliarpnr,rye B I uetootli

/luc x rr poryNr 0Ba rrur r"r

I ntcrAtleti ka lt,CA025- M
(10 rr) r<:16o cxsinaire rrr'))

BnA:acrocyBaHH, -
rcouepqiftnrafi
Iloxpurrx - ryMa
Bara4ucra- l0 xr
BuyrpiLuHifi liatrerp - 51 navr



(oriurnificrxr.rfr)
Ko.rrip - uopurzft

J. I-prQ rrrrarrrrr
<<uapo4uoi>> (r :anrrcantr),
220 cv (350 xr)

Bara rpu(fy -20 rcr

Konarlerrauiq - g 3aMKaMV

flocaAKoszfi 4iarvrerp - 50 un
.(iauerp 3oHr4 xBary - 28 nru
Maxczualrne HaBaHTaxeHHg

- 350 m.
Oopva - nprrraufi.

lonNuua -220 cu.
Ha ni4ruunuuxax
(o6epraerlca)
fpu0 IIOBHI]CTI MATI.{

xpoMoBaHe noKpr,rT'rr i
naciuxu, uo6 yHrrKHyrr{
KoB3aHHr npv nprxonauui
BrrpaB.

TaxoN e rol,rnrerri 2 (lr,a)
3aMKr.r no 0,5 xr.

I ur.

* B uicusx, Ae e [oclrJraHHq Ha KoHKperui ToproBeJrbHy Maprry vu Qipuy, ra.r.eHT,
Kollc'rpyKuiro a6o run [peAMera 3aKyrriui, gxepelo fioro rroxoArreHH s a6o nupo6unxa,
BBalr(arlt Bupa3 <a6o exsiBaJleHT)).

iltts uigrnepgxeHur niluoshuocri ueo6xiquuu rexni.rH[N{, nr<icuum ra xi,ruxiculrnr
xapaKTepncrr.rKaM, yqacHrrK rroBuHeH HaAarrr uacrynui AoKyMeHTlr:
l) loxyueur, B sKoMy 3a3HaqeHa iuQopuaqifl rrpo napo6uzxa cnoprr,rBgoro o6ra/Iuaurrs
no xoNniil uosauii: HztsBa, xpaiua, aApeca;
2) Opuriual rapaurifiuoto JIIrcra Yqacuuxa npo MoxJrr4nicru rocraBKrr roBapy y crpoKr4,
ximxocri ra siAnoeiAuocri 4o rexuivuux xapaKTepr.rcrr,rK 3auonuuxa;
3) Kouiro cepruSixary MeHeAxMeHry qrocri BlrAaHoro ua nupo6uuxa;
4) fapanrifirruit ttucr y 4,cnirsuifi $opui i: 4eramurrM 3a3HaqeHHqM Kor{KperHux :raxo.ris
i: :axucry gonxirurr uiA.{ac [ocraqaHH.,r roBapy, rqo € nperMerou saxyniui;
5) [lr nusHar{eHHq nilnosiAHocri npououoBaHoro Yqacnzxou roBapy fioro resAepHiir
npouo:uqii 3aMoeHax roprin Moxe Bl{Mararu HaAaHH, :pa:rin roBapy, licrq npo".4.r,,r,
ouiuxu uponosuqifi (ayxqiouy), uto nponoHyerrcs Y.racHrlKoM, npono:zqi.ruxoro nepe6ysae n
craryci <Ovinye piurenua>.
6) YuacuuK y cKnaAi upono:uqii nonzueH Hararr{ 3roAy npo HaAaHur spanxie 3a rrepuor{)
BHMorolo 3anroaHaxa. Kouxpe,ruy ximricrr ra 3piBKrr roBapy, srci Y.{acHaK [oBr4HeH Ha)la.tA
3altoaunry, BKa3yerbcn y tucri, rrzft narpaBJrrerr,cfl Yvacuutxy. Crpox rnfl HaAaHur :parrie
roBapy [oBI'IHeH craHoBI4TI4 3 po6ovi IHi s luq HanpaBneHHe, lrucra.3a ytroara silnor]iaHocri
:pasrin roBapy BHMoraM 3aMosuuxa (Aoaaror< Nl2), 3pirKu 3iL,.rarualorbc, Ha crc.ra,1i
3aNaosHlara ra 6ylyrr sapaxonaui nplr HaAaHHi ocraro.rHoro 3aMoBneHH, Ha rrocraBKy roBapy.
Y pasi HeHaAaHHt spasxin y crpoK, nepe46aueuufi rlzv oroJrorrreHHqr,r a6o BcraHoBJreHru
ueni4noei4socri 3pa3Ka roBapy BI{MoraM 3aNaoeuuxa, rporro3rrqir raxoro Yuacuraxa 6y,,te
siAxureHa.
7) y napricrs npoAyxqii Bxorqrb AocraBKa, po3BaHrax(eHHq, 3aHeceFrHfl B cnopy,'ly.
MoHTyBaHHfl, Ta HararoAxeHH.s (noeHa li4roronxa Ao Bt4Kopr{crauur), flpo uo Y.racuax y
c r:ra.qi nponosuqii na.uae f aparnifi u uit lucr .


