
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

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 

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 43197718 

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

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 

 

Назва 
предмета 
закупівлі 

Коди та назви відповідних 
класифікаторів предмета 
закупівлі і частин предмета 
закупівлі (лотів) (за 
наявності) 

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 

Спортивна 
форма для 
хокею розміру 
XL 

ДК 021:2015: 18412000-0 — 
Спортивний одяг  

20 комплект  Україна, Відповідно 
до документації, , ,  

до 31 грудня 2020  

Спортивна 
форма для 
хокею розміру 
L 

ДК 021:2015: 18412000-0 — 
Спортивний одяг  

50 комплект  Україна, Відповідно 
до документації, , ,  

до 31 грудня 2020  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%) 

Поставка товару   Пiсляоплата  30  Робочі  100  

 

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

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ГУРИН АНДРІЙ 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ  

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 185 800,00 UAH з ПДВ 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   185800 UAH  

 



TIPOTOKOJI
uloAo rTpkrirlJflTTf pr ruEHHf yrr oB Ho BAXEHOTO O C OEO rO

<29> nepecut 2020 p. Ile 7 Nr, Krais

Bpaxoayroqv crarri 4 ra l1 3axony Yrpaiuu <llpo uy6niuui :aryninni>, floroxeuu.a
IIpo yloBHoBaxeHy oco6y, IIIo 3arBepA)KeHe HaKa3oM lurruo-rcuaqsxoi cloprr{BHoi urro:rz :
xoKelo "CoKir" sit 26 ceprHt 2020 poxy J\re 13, :a pe3ynbraraMr.r po3rnrly npono:uuii
yqacH nKa oI3I,ITIHA O C OEA-IIIAIPI€ MEIIb f yPI,IH AHApIfr OIEKCAHAPOBI4 rI,

BIIPIIIIIIJIA:
l. BnsHaqllrz rrepeMoxlleM cnporqeuoi :axyuin:ri :riAso 3 rperMeroM :axyuinni:

<Cnoprunua Qopnra AJrq xoKerc posnaipy XL; CnoprrrBHa Qopua AJrq xoKerc porruipy L
GIt 021:2015 "€Aunufi rarcyuinersunfi croBHUK" 18410000-6 Cueuia.nrHlrfi ogRr)>>,
yr{acHuKa roprin @I3I,I[IHA OCOEA-IIAIPI€MEUb IyPI,rH AHAPTIZ
OJIEKCAHAPOBI,I.I (aani - uepeuox<eqr).

2. Yxsanuru piuenu, npo nalrip yKnacrr4 4oronip trpo 3aKyninmo s [epeMox(ueM
cuporqeHoi saxynin:ri.

3. flpourou oAHoro AHq 3 rH, yxBaneHH, uboro piueuur onplrnloAHnrr.r qepe3

aBroplr3oBauui elexrpouuzfi NaafiAan.Iux ua oe6-noprali VnonuoBaxeHoro opraHy B ropf,Ar(y,
BcraHoBJIeHouy YuonHoBaxeHI4M opraHoM ra 3aronou, noni4ouJreHH.rr npo uanrip yKnacra
4oroaip npo sar<yniuro.

YnoBuoeaxeHa oco6a A.B. KopolKrrx



Ф ВИНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ТУРИН АНДРІЙ ОЛЕКАНДРОВИЧ
ЄДР/ІПН : 3281406279 

Місцезнаходження: Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ 
КОРОЛЕНКА, будинок 61 А, квартира 5 

Електронна адреса: gurinl71717@gmail.com 
Телефон: +380677128777

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЇ

Я, ФОП Турин Андрій Олександрович надаю свою пропозицію щодо участі у торгах на 
закупівлю товару: «Спортивна форма для хокею розміру ХЬ;Спортивна форма для 
хокею розміру Ь(ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" 18410000-6 
Спеціальний одяг) згідно з технічними та іншими вимогами Замовника.

Вивчивши документацію та технічні вимоги, на виконання зазначеного вище, я, 
ФОП Гурин Андрій Олександрович погоджуюся 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
Спортивна форма для хокею розміру 
ХЬ комплекти 20 3940.00 78 800.00

2 Спортивна форма для хокею розміру Т комплекти 50 2140.00 107 000.00

Вартість товару без ПДВ 185 800.00

крім того ПДВ

Загальна вартість товару з ПДВ 185 800.00

Загальна вартість пропозиції (словами з урахуванням ПДВ) : 185 800.00 грн. без ПДВ 
(сто вісімдесят п’ять тисяч вісімсот гривень 00 коп. без ПДВ)

Я, ФОП Гурин Андрій Олександрович зобов’язуюсь 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 гарантую, що до 
моменту передачі Товар зберігався належним чином з дотриманням, -^мов зберігання. 
Вартість доставки, супутніх послуг, тари та/або упаковки врахов^

Я, ФОП Гурин Андрій Олександрович, зобов’язуюсь здоЗ ^ оваРУ за
адресою: Україна, 04119, м. Київ, Мельникова, 46.

ФОП Гурин Андрій Олександрович

mailto:gurinl71717@gmail.com

