
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення спрощеної/допорогової закупівлі 

UA-2021-07-16-001335-a 
 

Найменування замовника: КЗ "ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА 
ЗИМОВИХ ВИДІВ СПОРТУ М.ЛЬВОВА" 

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 
територіальної громади 

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 43487836 

Місцезнаходження замовника: 79008, Україна, Львівська область, Львів, ПЛОЩА РИНОК 
буд.1 

Контактна особа замовника, уповноважена 
здійснювати зв’язок з учасниками: 

Марунин Ірина Володимирівна, +380672627707, 
Lvivwinterschool@gmail.com 

Вид предмета закупівлі: Товари 

Назва предмета закупівлі: Майки хокейні, гамаші хокейні 

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 

Майки хокейні 
розмір 36 

ДК 021:2015: 18410000-6 — 
Спеціальний одяг 

10 шт  79008, Україна, 
Львівська область, 
Львів, ПЛОЩА 
РИНОК буд.1  

до 31 грудня 
2021  

Майки хокейні 
розмір 38 

ДК 021:2015: 18410000-6 — 
Спеціальний одяг 

7 шт  79008, Україна, 
Львівська область, 
Львів, ПЛОЩА 
РИНОК буд.1  

до 31 грудня 
2021  

Майки хокейні 
розмір 40 

ДК 021:2015: 18410000-6 — 
Спеціальний одяг 

3 шт  79008, Україна, 
Львівська область, 
Львів, ПЛОЩА 
РИНОК буд.1  

до 31 грудня 
2021  

Майки хокейні 
розмір 44 

ДК 021:2015: 18410000-6 — 
Спеціальний одяг 

10 шт  79008, Україна, 
Львівська область, 
Львів, ПЛОЩА 
РИНОК буд.1  

до 31 грудня 
2021  

Майки хокейні 
розмір 46 

ДК 021:2015: 18410000-6 — 
Спеціальний одяг 

10 шт  79008, Україна, 
Львівська область, 
Львів, ПЛОЩА 
РИНОК буд.1  

до 31 грудня 
2021  

Майка хокейна 
ігрова воротарська 
розмір 40 

ДК 021:2015: 18410000-6 — 
Спеціальний одяг 

2 шт  79008, Україна, 
Львівська область, 
Львів, ПЛОЩА 
РИНОК буд.1  

до 31 грудня 
2021  



Майка хокейна 
ігрова воротарська 
розмір 46 

ДК 021:2015: 18410000-6 — 
Спеціальний одяг 

2 шт  79008, Україна, 
Львівська область, 
Львів, ПЛОЩА 
РИНОК буд.1  

до 31 грудня 
2021  

Гамаші хокейні 
розмір 36 

ДК 021:2015: 18410000-6 — 
Спеціальний одяг 

10 шт  79008, Україна, 
Львівська область, 
Львів, ПЛОЩА 
РИНОК буд.1  

до 31 грудня 
2021  

Гамаші хокейні 
розмір 38 

ДК 021:2015: 18410000-6 — 
Спеціальний одяг 

7 шт  79008, Україна, 
Львівська область, 
Львів, ПЛОЩА 
РИНОК буд.1  

до 31 грудня 
2021  

Гамаші хокейні 
розмір 40 

ДК 021:2015: 18410000-6 — 
Спеціальний одяг 

5 шт  79008, Україна, 
Львівська область, 
Львів, ПЛОЩА 
РИНОК буд.1  

до 31 грудня 
2021  

Гамаші хокейні 
розмір 44 

ДК 021:2015: 18410000-6 — 
Спеціальний одяг 

10 шт  79008, Україна, 
Львівська область, 
Львів, ПЛОЩА 
РИНОК буд.1  

до 31 грудня 
2021  

Гамаші хокейні 
розмір 46 

ДК 021:2015: 18410000-6 — 
Спеціальний одяг 

12 шт  79008, Україна, 
Львівська область, 
Львів, ПЛОЩА 
РИНОК буд.1  

до 31 грудня 
2021  

 

Умови оплати: 

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

Поставка товару   Пiсляоплата  10  Робочі  100  

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 77 000,00 UAH 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   77000 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 385,00 UAH 

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

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 26 липня 2021 00:00 

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: відсутній  

Дата та час проведення електронного аукціону: відсутній  

 



Додаток № 2 
Технічні вимоги 

ДК 021:2015 18410000-6 — Спеціальний одяг  
(Майки хокейні)  

 
 

№ Найменування 
 

Розміри 
Од. 

виміру
к-сть 

1. Майка хокейна ігрова  36 шт. 10 
2. Майка хокейна ігрова 38 шт. 7 
 3. Майка хокейна ігрова 40 шт. 3 
4. Майка хокейна ігрова 44 шт. 10 
5. Майка хокейна ігрова 46 шт. 10 

6. 
Майка хокейна ігрова 
воротарська 40 

шт. 2 

7. 
Майка хокейна ігрова 
воротарська 46 

шт. 2 
 

8. Гамаші хокейні 36 шт. 10 
9. Гамаші хокейні 38 шт. 7 
10. Гамаші хокейні 40 шт. 5 
11. Гамаші хокейні 44 шт. 10 
12. Гамаші хокейні 46 шт. 12 
 
 
Загальні вимоги: 

1. Довідка в довільній формі, з детальним описом товару, що пропонується 
та відомостями про товаровиробника та країну походження товару. 

2. Копії документів, що засвідчують якість товару на кожне найменування 
товару. 

3. Гарантійний лист про можливість поставки товару у необхідній кількості, 
якості та у потрібні терміни, виданим із зазначенням замовника торгів та 
номером закупівлі, що оприлюднена на веб - порталі Prozorro Публічні 
закупівлі. 

4. Надати замовнику по одному зразку кожного найменування, згідно з 
технічною специфікацією. 
 

 
Майка хокейна ігрова, Майка хокейна ігрова воротарська. 
 

Майки хокейні ігрові, майки хокейні ігрові воротарські повинні бути 
аналогічними з тими, які використовуються в навчальному закладі, за 
кольором, моделлю, якістю, логотипом та написами. Майки хокейні ігрові, 
майки хокейні ігрові вортарські повинні зберігати форму після прання, не 
вигорати та бути стійкими до зносу. Для цього за методом сублімаційного 
друку, на тканині мають бути якісно промальовані всі елементи, логотипи та 
написи (узгоджені  замовником). 



Майки хокейні ігрові, майки хокейні ігрові вортарські повинні мати 
подвійний шар захисту для збільшення міцності та зносостійкості на плечах, V 
подібний виріз на шиї з трикутникоподібною вставкою. 

Склад тканини: 100% поліестер, щільність тканини 280 г/м2, білий колір. 
 
 
Гамаші хокейні 

Гамаші хокейні повинні бути аналогічними з тими, які використовуються 
в навчальному закладі, за кольором, моделлю, якістю, логотипом та написами. 
Гамаші повинні зберігати форму після прання, не вигорати та бути стійкими до 
зносу. Для цього за методом сублімаційного друку, на тканині мають бути 
якісно промальовані всі елементи, логотипи та написи (узгоджені  замовником). 

Склад тканини: 100% поліестер, щільність тканини 280 г/м2, білий колір. 
 Для хорошого обтягування ноги ззаду гамашів повиннв бути вшита 
встака з тягучої тканини лайкра. 
 По верху гамашів повинні бути нашиті ліпучки, які притримують гамаші, 
та виконують фуекцію покращення фіксації на нозі. 
 

 
 

 
 
 
 

 


