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

Iнша
подія

Розрахунок за Товар здійснюється на підставі
видаткової накладної Постачальника

Пiсляоплата 30

Період,
(днів)

Тип
днів

Розмір
оплати, (%)

Робочі

100

Очікувана вартість предмета закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

125 400,00 UAH
Опис

Місцевий бюджет

Сума
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
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