
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2021-07-22-004285-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: Брендовані зимові куртки з логотипом ДЮСШ з хокею 
"СОКІЛ" (ДК 021:2015-18110000-3 Форменний одяг) 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:18110000-3: Формений 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 

Брендовані зимові 
куртки з логотипом 
ДЮСШ з хокею 
"СОКІЛ" (ДК 021:2015-
18110000-3 Форменний 
одяг) 

ДК 021:2015: 18110000-3 
— Формений одяг 

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

до 16 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: 319 200,00 UAH 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   319200 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1 596,00 UAH 

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



Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 07 серпня 2021 00:00 

Мова тендерної пропозиції: українська 

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: відсутній , після 
завершення електронного 
аукціону  

Дата та час проведення електронного аукціону: 09 серпня 2021 14:42  

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:  відсутні 

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: відсутні 

 



BHKoHAIIt{utl opren rcuiecbxoi vlcsxoi pAp.v 1r<uincrxR MICbKA AEIxABHA AAMtHtclpArlrrr)

AE|TAPTAMEHT MOnOAT TA CfrOPTy

I.vrT flq o - [C) HAIIb KA C II O PT I,IB HA
IIIKOIA 3 XOKEIO (COKIJI)

€APIIOy 43197718, sy.n. MeruHurcoaa,46, m. Kuia, Yrcpaina, 04119,
re.n.+38 (067) 5040077, e-mail: dush.sokil@gmail.com

fIPOTOKOI
KOMITETY 3 KOHKYPCHI4X TOPTTB 3AMOBHIIKA

Ns 22-07102 eia 22 :lwnrq 2021 p.

1. 3anaoerrlrK:
1.1. HafivreHyBaHHq: [rzrxvo-roHarlbKa cloprr4BHa uKoJra 3 xoKero <Coxir>;
1.2. Micue3HaxolxeHHfl: ru. Kzin, nyn. IOpiq IrreHKa (Menrur.rxoea),46;
1.3. Ieenrra$ixaqifiurafi xoA 431.977 18;
1.4. KosraKrHa oco6a, yloBHoBaxeHa sAiftcHroearr4 3B'fl3oK 3 yqacHr4KaMr,r: Il[ep6arc

Bra4raclan Ceprifionuu; aApeca: Vxpaina, 04119, M. Krain, Byn. IOpir Iltreuxa
(Menrnnxona), 46; e-mail : dush. sokil@gmail.com; ren. : +3 80675 304 462.

2. llpegnler 3aKyrisri:
2.1. HafinaenyBaHH, rlpeAMera :axyninni: <EpenAosaui srMosi Kyprr(rr 3

Jrororl{noM AIOCU 3 xoKerc (COKIJI> (AK 02122015-18110000-3 (Dopnaer*rr.rfr

ogflr));
2.2. Kitl,xicrr: 280 urryK;
2.3. Micqe AocraBKH roBapy: trr. Kuia, nyn. IOpiq IrreHKa (Menurr.rxoea), 46;
2.4. CrpoK IIocraBKI4 roBapy: rporflrona 10 po6o.rux Anis eiA Aalr yrcJraAerrHfl

AofoBopy.
3. Kinqeerafi crpor rroAaHH, reHAepHr.rx nporro3raqifi: 07.08.2021 p,
4. Po:rtrip 6ro4xeruoro npr43Har{eHH{ 3a KouropucoM a6o ouixynaua eapriclr,

saxyninni: 319 200,00 rpu. (rprzcra 4ea'rrHaArlrrb rucru 4nicri rprBeHb 00 xoniilox), y
r.u. lIfB.

5. YNrosu orIJIarI4: 3aN{osHlax so6os'ssaHr4fi orrJrarr,rrr4 Br43Har{eHy HaKJraAHoro

uapricrr roBapy, [ul.sxoM rlepepaxyBaHHf, rporxoBr4x xourris Ha noroquzfi paxyHoK
Ilocraqalbl{rrKa nporf,roM 30 po6ouux 4uin 3 MoMeHry orpr4Mannr Tonapy.

6. IIia qac rpoBeAeHH, rtpolleAypra eaxyninni yci roKyMeHTH, rrlo Marorr, eiAuou]eHu.r
Ao reHAepuoi [po[o3l4llii ra cKnaAalomcq 6egnocepeAHbo yqacHrzKoM, Br4KJraAarorbc,
yxpaincrxoro MoBoro.

V pasi HaAaHHfl iuurux AoKyMeHrin cxra4eHrrx MoBoro iuruorc nix yxpaiucr,ra MoBa,
raxi 4oxyMeHTI,I uosuuui cy[poBoAxyBarr4cfl flepeKnaAorr,l yxpaiucbKoro MoBoro, repeKJraA
(a6o cupaeNHicrs ni4urzcy nepeKnaAaua) - eacni4.reHwfi norapialruo a6o lerali:oeaurail y
BcraHoBJIeHoMy 3aKoHoAaBcrBoM Yr<paiuu roprAKy. Tercrz uoszHHi 6ytz
aBTeHTIrqHlaMtl, BI43Har{aJIbHr,rM € TeKcr, Br4KJraAeHrafi yr<paincbKoro MoBoro.

7 . !1am ra r{ac po3Kpl4rr.s reHAepHrlx nponosuqift: 6yrc ni4ouo B MoMeHr ny6rir<aqii
O|OJIOIXEHHf,.



8. Posrraip rtinivransHoro KpoKy rroHr4xeHux qiur.r ni4 uac eneKrpoHHoro ayxqiorry --

0.5 niacorrca ouixynauoi naprocri eaxyninni,
9. 3aNtoeurrK He BHMarae le,aI:aHHfl yr{acHl{KaN,lz sa6esne.-leHHq reHAepHoi npolo:w qii.
10. 3arsep1uru Teu4epny {oxyueuraqiro ua saxyuiuro Ilocryr.
11. Bnpirueuo rpoBecrr4 nporleAypy rpeAMera saxyniani: <Epeu4onaHi rumoni

KyprKrr 3 JrorornrroM AIOCU 3 xoKerc (COKII> (AK 021:2015-18110000-3
(Dopnaeuuufi ognr)>> (ni4rcpHri ropru) - ua cafiri http://bid.e-tender

foroea xouirery (sacryuuuK Ar4peKTopa rur<onn)

3 acryu u u K roJroBr,L xou ire'ry(rp euep- azxna4av)

Cexperap reHAepHoro xouirery
(cexperap-ApyKap)

I{I4EIPEB B.B.

IIIAOAPEHKO JI.M.

TTIEPEAK B.C.
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IIO/IAT'OK r! -l

IHOOPMAIII.fl tIpO HEOEXIAHI TEXHITIHI, flKICHI TA KIJIbKICHT
xA PAI(TEPIICTLTKI4 IIPEAMETA 3AKy[IBII

Hawteuycatuffi mo6ap! ,ma mexttirttri / inrui xapaKmepucmuKu mo*upy y
aidnoaidttocmi do au.uoz Tendepuoi doxynenmtqii

SpeH4onana 3rrMoBa crop'rrrBHa Kyprxa 3 flor-ortrrroM ArcCIU l
xoKero <Coxi,r>> Arq uociunq xoJroAHoMy npumiuleuHi rala.io Ha

uy,rurti Errca lceland 3.0 <a6o erniRa,renr>>.

Kyprxa rroBurrHa 6yru BatoroBJreHa 3 Telroro uarepizury Anfl
uepe6yaauHq B xoroAHoMy rrpr4Miuenni. Pa:ona 3 rlrzM 'rKaHr.rHa uae 6yra
JlerKolo ra (Auxaloqolo) !:,'t.E sa6e:neqeHH.rr rroKparrleHoro nonirpoo6laiHy.
3an4rxrz sacri6ui-6racKaBKr.r no scifi AoeNaHi i cneuia,rsnr4M eJracrurrHHM
MaHxeraM sa6e:neuyerbcifl xoporxa nocaAxa i nilroura. Kyplra Mae ABa
6oxoeux KapMaHr4 sa :acri6rcax. 3nepxy Micrlrrrcq gN,riuuufi Ka[]orxoH 3

r[,riconoro uiAxlaAxoro , xx:uir Moxe 6yru yxna4 euuir y KoMip. Ha ueqax e

rKaHrrHa Rib-Wind, sKa 3aBAqKr.r rexHoJrorii Hydro-Stop e ro4ocrifiroro i
nirpocrifiroro. Cnepe,qy crpaBa suruurufi. nororrttr 6peu4y, niA rxrana file
6ira norocKa, uro noqrrHaerbc, 3 rrpaBoro 6oxy i sarciuvyerbcf, rrepen
6rzcxasxorc.
TxaHuua ceprrz$ixosaHa OEKO-TEX 100, uto ue uicrurs ruxiA,uasr4x Arg
urxipu Avrrvttu 6apnuuxlio ra HVToK y cr:raAi Soplaz ra rapaHry€
a6corrcruy nalifinicrr ra 6eslexy Ans 3AopoB'f, s ror,ry .{uc,'ri i aireft.

O0utt
u-tQt

Ult.

Ki.'tt -
xicmo

280

Texu iqHi xa paKTepucrrrr(lt{ :

TrcaHuua:
I ) Stripe floniecrep 100% - 95
2) Rib Wind flo,riecrep 100%
Posrrripu aupo6y y itiarra:oui -
Kinuxicrr xo,rrtopin - 5

rlv2
'718 rlw2
sia YXS Ao 5XL.

Po:nriuleuH, nororr.rny AIOCIX 3 xoKero (COKIII) rr.rae 6yru B .qBox
N,ticuqx: ua cnuHi ra ,uy e oOracri rpyaefi sriea.

Bci nocruaHH, Ha xouxperui l\,{apKy uu nupo6uuxa a6o Ha KoHKperuufi npoqec, uro xapaxrepa3yc
npoAyKT qlr llocnyl] II€BHo|O, cy6'exra rocloAaploBaHHq, qv Ha'roproni MapKr.{, [aTeHrr,r. THill.l
a6o KoHKperHe uicqe noxoAxeHHr rrpr cnoci6 nupo6uurrrBa BxrzBarorbca y ruaueuui <a6o
eKsiBaneHr).

1. YN,toeu orrJrarrz: ei1crpovxa ulariNy.
2. lxepeno $iuancynauur: uir;qenufi 6rcgNer.
3. I-apanriftnufi repniu ua Tonap BcraHoBJrro€rr,cs rpuBanicrro 12 naicqqie
4. flporarorra 3-x po6ovux Auin g AHq sariHqeHHq ayKuiouy, nepeMoxerlb ayxuiouy uoBr4rreu
HaAarI{ 3auonuuxy 3pa3KI4 s o:luafioN4reHHf,M sxicsux xapaKTepr,rcrr4K ToBapy.

1'a6;rurtu I .1.

* rpalrcloplrri srrlpatrut BxoArrrs n uap'r'icx'b'roB2rpy;
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IIa r'0Bap,

Hco6xi.lrr.rii,lo ranvninLri. [iyttr,-uKe uocuJrilltlttl 'r'oprline;r urr\ rraprt\',
rr aii 6 i; r r,lr r Clit;xu rr oro. [i\']r,-rr ruii l:t l r poltollo t]it I I

I00'lzl Birrroaiita l u rllrcyH\r'f Hil Brr[10r'aNr.

Y pari, riKluo ytlacrllrK 3atlpoflouoBye e

noBr.rreu HaAa'rH y crcraai reH4epuoi n
ui;1rut'pSxcuun norluoi ui4rr,oeiauocli oclroBH

uillnt roBap)' ; o60r'gJxoBrrn ui,ro6paxeunflilr )' ui ropienn"rF,nttx nalpam cpIIC r tIr,i.
i B uiclllrx. ,rte c rroctr,JrArrHrI uzl I{oH i roprorerr,Hy Mapxy uu Qipm\', lril'rcIt't,

hroncrp1 xrtiro a6o 'ulr rrpe,rrlre'r':r 'raxvninLti,

B Ba?Kr,r-rlr B up:u <<n6o exnitlaJlcH'r')).

iioro uoxoAxelrHfl a6o nupo6lutKa,

jIOI'Ol'14lI lItOCtU 3 )(OKEIO (COKII,) 3OBPAXIEI I llrl H.4. H)'l'}T'l [I :

Oro. rourclra napricru rany'ttirrti po3p

IIiDCl-iltIA"iIL III, K0lI

lil'llrzrrreuIrii uuutc
xp:rirrr -nrr Jro6u u ria t

cltr,rigrt.lctt t tl0lilllle ll

a.rcnlroBap)'r BiH o6oe"Ilriono -lo,(il I liot]o
orrrrlii oulrc\ ToBap) ! -tori\ \telt t :1. lt,ttc
lextti.tilux xapaK'rcpllc'l llli lrlllol]. lctlol o


