
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2021-08-10-010377-a 
 

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

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

Віталій Рижков, +380980480339, 
hmariupol@gmail.com 

Вид предмета закупівлі: Товари 

Назва предмета закупівлі: Спортивний 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 

Олімпійка 
Спортивна  

ДК 021:2015: 18412000-0 
— Спортивний одяг 

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

до 20 листопада 
2021  

Штани Спортивні  ДК 021:2015: 18412000-0 
— Спортивний одяг 

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

до 20 листопада 
2021  

Куртка спортивна  ДК 021:2015: 18412000-0 
— Спортивний одяг 

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

до 20 листопада 
2021  

Шапка зимова 
спортивна  

ДК 021:2015: 18412000-0 
— Спортивний одяг 

40 штуки  87515, Україна, 
Донецька область, 
Маріуполь, вул. 
Нільсена 

до 20 листопада 
2021  



Архітектора, 
будинок 35 – а,  

Бейсболка 
спортивна  

ДК 021:2015: 18412000-0 
— Спортивний одяг 

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

до 20 листопада 
2021  

 

Умови оплати: 

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

Поставка товару   Пiсляоплата  30  Календарні  100  

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 194 000,00 UAH 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   194000 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 970,00 UAH 

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

відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 26 серпня 2021 20:00 

Мова тендерної пропозиції: українська 

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

Дата та час проведення електронного аукціону: 27 серпня 2021 11:39  

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:  відсутні 

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про 
закупівлю: 

відсутні 

 



 
 

Додаток №3                  
Тендерної  документації  

 
Технічне завдання 

 
№ 
з/
п 

Найменування, 
фірма виробник, 

модель 

Технічні та якісні характеристики 
предмета закупівлі 

Візуалізація Кіл-ть 
шт. 

1 Олімпійка   
Спортивна 
WINNER 
101008.603  
т.м. JOMA (або 
еквівалент)  

  Олімпійка повинна бути  виконана  в 
двох  кольорах червоний   і темно-
синій, та з комбінована таким чином 
що  з переду та з заду олімпійка 
повинна мати  червоний колір , а 
рукава ,  комір та   верхня  грудна 
частина    повинна бути темно-синього  
кольору. Блискавка повинна   бути 
червоного кольору  по всій довженні.  
Бокові шви обов’язково повинні бути 
винесені вперед . Олімпійка повинна 
мати кишені на блискавці та еластичні 
манжети та на рукавах та знизу 
олімпійки для максимального  
комфорту.    Матеріал 100% поліестер 
фліс.  З нанесенням логотипу ХК 
«Маріуполь» розмір, спосіб нанесення, 
розташування логотипу узгоджуються  
із Замовником на етапі укладання 
договору. Розмірна сітка 
узгоджуються із Замовником на етапі 
укладання договору  

 

45 

2 Штани 
Спортивні 
NILO 
(поліестер флic) 
100165.300  
т.м. JOMA  (або 
еквівалент) 

    Спортивні штани  повинні  бути 
темно-синього кольору, вузького 
крою, подовжені  із зустрічною 
складкою і бічними шліцами на 
блискавках для швидкого 
переодягання.   Обов'язково  повинні 
бути бокові  кишені на  нейлоновій   
блискавці з металевими замками.  
Штани  повинні  мати еластичний  
регульований пояс на гумці зі 
шнурком   для оптимальної посадки по 
фігурі. Матеріал – 100% поліестер 
фліс. З нанесенням логотипу ХК 
«Маріуполь» розмір, спосіб нанесення, 
розташування логотипу узгоджуються  
із Замовником на етапі укладання 
договору. Розмірна сітка 

 
 
 
 
 

 

45 



узгоджуються із Замовником на етапі 
укладання договору 

3 Куртка  
спортивна 
CERVINO  
101294.331  
т.м. JOMA  (або 
еквівалент) 

     Зимова куртка (анорак)  з 
капюшоном і нижньою  кромкою на 
шнурку  для максимально комфортної 
посадки. Куртка повинна бути з   
двома  зовнішніми кишенями на 
блискавках  і однією  внутрішньою  
кишенею. Куртка повинна застібатися  
на подвійну блискавку , що робить її  
більш зручною.  
Склад : Верх - 100% поліестер; 
Підкладка  - 100% фліс з поліестеру; 
200 г . 
Куртка повинна бути темно-синього  
кольору. З нанесенням логотипу ХК 
«Маріуполь» розмір, спосіб нанесення, 
розташування логотипу узгоджуються  
із Замовником на етапі укладання 
договору. Розмірна сітка 
узгоджуються із Замовником на етапі 
укладання договору 

45 

4 Шапка зимова 
спортивна 
400360.331 
т.м. JOMA  (або 
еквівалент) 
 

Зимова шапка темно-синього  кольору 
з відворотом. Склад: 100% вовна.  З 
нанесенням логотипу ХК «Маріуполь» 
розмір, спосіб нанесення, 
розташування логотипу узгоджуються  
із Замовником на етапі укладання 
договору.  

 

 

40 

5 Бейсболка 
спортивна 
Головний убор  
400089.300 
т.м. JOMA   
(або еквівалент) 

Класична бейсболка CLASSIC CAP 
темно-синього кольору.   Бейсболка 
повинна мати ззаду  металеву 
застіжку. Матеріал з якого 
виготовлено кепку - 100% бавовна. 
 Виріб має вироблятись у двох 
розмірах. З нанесенням логотипу ХК 
«Маріуполь» розмір, спосіб нанесення, 
розташування логотипу узгоджуються  
із Замовником на етапі укладання 
договору. Розмірна сітка 
узгоджуються із Замовником на етапі 
укладання договору 

 

 40 

 
1. Для підтвердження  якості,  учасник у складі тендерної пропозиції, повинен надати 

висновки  державної санітарно – епідеміологічної  експертизи на запропонований товар 
які повинні бути видані на ім’я учасника 
 

           На етапі кваліфікації, за вимогою Замовника, в цілях ретельної перевірки якості 
товару, постачальник повинен надати зразки товару, в тому числі брендовані зразки, для 



ознайомлення, у строк 4 робочі дні. Доставка та повернення товару за рахунок 
постачальника.  
 
           *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". 
 
 


