
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2021-08-13-002961-b 
 

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

Вид предмета закупівлі: Товари  

Назва предмета закупівлі: «Форма ігрова для вихованців ДЮСШ з хокею «СОКІЛ» (ДК 
021:2015-18410000-6 Спеціальний одяг)» 

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

Майка хокейна 
ігрова для 
молодших груп 

ДК 021:2015: 18410000-6 — 
Спеціальний одяг  

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

до 06 вересня 
2021  

Майка хокейна 
тренувальна 

ДК 021:2015: 18410000-6 — 
Спеціальний одяг  

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

до 06 вересня 
2021  

Гетри ігрові (пара) ДК 021:2015: 18410000-6 — 
Спеціальний одяг  

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

до 06 вересня 
2021  

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 

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  

Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної 
закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по 
батькові (за наявності) (для фізичної особи): 

ФОП "ГОЛОВКО АНДРІЙ ІГОРОВИЧ"  



Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 197 000,00 UAH  

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   197250 UAH  

 



TIPOTOKOJI
rrl oAo rrplrfr H flTT fl pr rrr BHHfl yfroBHoBAxEH oro o c o E o ro

<<25>> cepnHf, 2021 p. ]\l91 Ha. Kuin

Bpaxonyrcql4 q. 12, 15 crarri 14 ra cr. 33 3ar<ouy Yrpainrz <Ipo ny5:ri,rrri
:axyninni>>, IloroxeHHfl rlpo y[oBHoBaxeHy oco6y, rqo 3arBepAxer{e HaKa:]oM

/{urxuo-rouaurxoi cnoprr.rBHoi ruxoru 3 xoKero <Corin> eil26 ceprH, 2020 poxy
j\l.l 13, 3a pe3ynbraraMr4 po3rnqAy npono3r4rlii yuacuuxa (DOII (I'OJIOBKO
AHAPIfr IIOPOBI,ITT)

, BLIPIUIIIB:

1. Buguaqzut nepeMoxrleM cnpoqeHoi saxynis,ri sriAHo 3 rpeAMe'r'oM
:arcyuieni: <<Oopnaa irposa AJrfl Brrxoeauqiu AIOCU 3 xoKerc (COKIJL (AK
02122015 - 18410000-6 Cneqia.nruufi o4ar)> sa iAenu4Sir<aropou :aryrrinli:
UA-202 1-08- I 3-00296 I -b, yqacHr4Ka roprin OOII dOJIOBKO AII/(PIil
If OPOBI,Irb.

2.Yxsaruuz piurenH-t trpo narvrip yKnacr]r 4oronip npo 3aKyrrismo:
- 3aMoeHrrr: AUTflqO-IOHAIIbKA CIIOPTHBHA IIIKOJIA 3

XOKEIO (COKIJI>>, uicqesHaxoAxeHHr: 04119, ur.Kuie, nyl. lOpix l-n.rrcrrxa
(Menruzrona), 6yt. 46, xoa e[PIIoy 43197718, rcareropir - ropHAHqHa oco6a,
qxa sa6esneqye uorpe6z AepxaBr4 a6o reprzropiarllHoi rpovra4ra;

- npeAMer saxyuin:ri: <<Oopnaa irpona AJrfl BrrxoBaHuis AIOCfil : xorcuo
(COKIJI> (AK 021:2015 - 18410000-6 Cneqia.nuuuil osnr)>.

- Kintxicrb roBapy (rur.): 150 vafiox xoxefiuLrx 
^nr 

MonoArrr4x rpylr, 25
uafiox xoxefiuux rpeHyBaJIbHI4x, 150 rap rerpie irpoeux. Micqe rocraBKr4:
04119, u.Kain, eyn. IOpis Innesxa (Menruzxona), 6ya. 46, crpoK rroc.raBKil
nporflroM 15 po6o.rux 4uin 3 MoMeHry ui4uracaHHf, AoroBopy. Crpor< 21ii 4ololtopy
- 31 rpyass,2021 poxy.

- repeMoxeqb OOfI (IOJIOBKO AHAPIII [OPOBI,ITI>), PHOKI II I
3085518655, ulo 3ape€crpoBaHrrir za aApecorc: 02100, u. Kzin, /{ninponcuxuh
pafrou, 6ynreap BepxonuoiPapvr,6ya. 18-8, xe. 13.

- I]iua nponosrzqii: 197 000 rpn. (cro 4en'ruocro ciu rLrcflrt rpareul, 00
r<oniilox) 6e: IIIB.

3. IlporxroM oAHoro AHt 3 AH{ yxBaneHHq rlboro piureuur orlpr.rlrro/rrfL11'v
r{epe3 aBToplz3oea:aufr eneKTpoHuuit vaitgaHqr.rK ua ee6-uoprani YloeHosa}KeHolo
opfaHy B rlopf,AKy, BCTaHoBJIeHoMy YnosHoeaxeHr4M opfaHoM Ta 3axouona,
noni4ouleHHq npo uanaip yKnacrr4 4oroeip rpo 3aKyniuro.

YnosHoeaxeHa oco6a TBtasurcnaB t I ( Fl Pfi A K



ДОДАТОК 3 
ФОП Головко Андрій Ігорович

тел. +80992911501,  ІПН 3085518655, Валюта рахунку UAH, № рахунку
UA213510050000026001878934511  Назва банку АТ «УКРСИББАНК»

02100, бульвар Верховної Ради 18б, кв. 13, м. Київ

ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ
Ми, (ФОП “Головко Андрій Ігорович”), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на
закупівлю товару:  «Майка хокейна ігрова для молодших груп; майка хокейна
тренувальна;  майка  хокейна  ігрова  для  старших  груп  (ДК  021:2015-
18410000-6 Спеціальний одяг)» згідно з технічними та іншими вимогами Замовника.

Вивчивши  документацію  та  технічні  вимоги,  на  виконання  зазначеного  вище,  ми,
уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги
Замовника та Договору на умовах, зазначених у документації за наступними цінами: 

№ Найменування товару
Одиниця 
виміру

Кількість

Ціна за 
одиницю 
виміру 
товару в 
грн. (з/без 
ПДВ)

Загальна 
сума вартості
товару в грн. 
(з/без ПДВ)

1.
Майка хокейна ігрова для молодших
груп

Шт. 150 930 13950

2. Майка хокейна тренувальна Шт. 25 500 12500

3. Гетри ігрові (пара) Шт. 150 300 45000

Вартість товару без ПДВ 197000

крім того ПДВ

Загальна вартість товару з ПДВ 197000

Загальна вартість пропозиції: Сто дев'яносто сім тисяч 00 коп. (Не платник ПДВ).

Ми,  (назва  Учасника),  зобов’язуємось  передати  у  власність  Замовника  Товар  у  тарі
та/або  упаковці,  яка  забезпечує  збереження  Товару  від  ушкодження,  псування  та/або
знищення  під  час  його  транспортування  та  гарантуємо,  що  до  моменту  передачі  Товар
зберігався  належним чином з  дотриманням  умов  зберігання.  Вартість  доставки,  супутніх
послуг, тари та/або упаковки враховані у ціні Товару.

Ми, (назва Учасника), зобов’язуємось здійснити поставку Товару за адресою: Україна,
04119, м. Київ, Юрія Іллєнка (Мельникова), буд. 46.

ФОП  Головко А.І.  


