
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення спрощеної/допорогової закупівлі 

UA-2021-09-03-002368-c 

Найменування замовника: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ХОКЕЙНИЙ КЛУБ 
"МАРІУПОЛЬ" 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 43816736 

Місцезнаходження замовника: вул.Нільсена Архітектора, будинок 35-А, місто Маріуполь, 
Донецька область, 87515, Україна 

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

Віталій Рижков, hmariupol@gmail.com, +380980480339 

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Назва предмета закупівлі: Послуги, пов'язані з друком поліграфічної продукції 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:79820000-8: Послуги, пов’язані з друком 

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 

Послуги, пов'язані з 
друком 
поліграфічної 
продукції 

ДК 021:2015: 79820000-8 — 
Послуги, пов’язані з друком 

1995 штуки  87515, Україна, 
Донецька область, 
Маріуполь, вул. 
Нільсена 
Архітектора, 
будинок 35 – а,  

до 15 листопада 
2021  

 

Умови оплати: 

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

Надання послуг   Пiсляоплата  30  Календарні  100  

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 60 000,00 UAH 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   60000 UAH  

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 300,00 UAH 

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

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 15 вересня 2021 20:00 

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: відсутній  

Дата та час проведення електронного аукціону: відсутній  

 



Додаток №3 
 Тендерної документації 

Технічне завдання 
 
№ 
з/п 

Найменування, характеристики Одиниця виміру Кількість 

1 Банера  
розмір 9 * 9 м., банерна сітка, якість друку 
1440 dpi. 
 

Шт. 3  

2 Баннера 
розмір 5 * 2,5 м., банерна сітка, друк 
кольоровий 
 

Шт. 2 

3 Анкети  
5 видів по 200шт, щільність паперу -
крейдований папір, 130г,  
4 + 4 формат а5 
 

Шт. 1000 

4 Магніти 
розмір 15 см. на 3 см., товщина 2 
мм.кольорове нанесення  

Шт. 50 

5 Листівки  
3 види по 300 шт формат А4, 4 + 4 
щільність паперу крейдований папір 130г. 
 

Шт. 900 

6 Плакат  
сіті папір на борту кількість 40 бортів,  
розміри 350см. Х 85см. і 404 Х 85см. 
 

Шт. 40 

 
 
 
 
1. Умови оплати: відстрочкаплатіжу. 
2. Джерело фінансування: місцевий бюджет.   
3. Макети надаються Замовником. 
          * В місцях де технічне завдання містить посилання на конкретні торговельну 
марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його 
походження або виробника, вважати вираз "або еквівалент". 
 


