
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення спрощеної/допорогової закупівлі 

UA-2020-11-12-005483-c 
 

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

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 43816736 

Місцезнаходження замовника: 87515, Україна, Донецька обл., 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 

Узагальнена назва предмета закупівлі: Спортивна форма 

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

Назва 
предмета 
закупівлі 

Коди відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі (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 

ДК 021:2015: 18410000-6 
— Спеціальний одяг 

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

до 24 грудня 2020  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

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

Поставка товару   Пiсляоплата  30  Календарні  100  

 

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 

198 900,00 UAH 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   198900 UAH  
 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 994,50 UAH 

Математична формула, яка буде застосовуватися при проведенні 
електронного аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки: 

відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 24 листопада 2020 12:41 



Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його 
надати): 

0,00 UAH 

Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його 
надати): 

відсутній 

Дата та час розкриття тендерних пропозицій відсутній  

Дата та час проведення електронного аукціону: відсутній  

Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 

 



Додаток №3 
 Тендерної документації 

Технічне завдання 
 
 

На закупівлю 
Спортивна форма  

Товар, що є предметом закупівлі, повинен відповідати вимогам діючого законодавства щодо 
його якості. 
 
№ 
з/
п 

Найменування, 
фірма виробник, 

модель 

Технічні та якісні характеристики 
предмета закупівлі 

Візуалізація Кіл
-ть 
шт. 

1 Сорочка-поло 
BALI II т.м. 
JOMA  
 (з нанесенням 
логотипу 
замовника) 
 
 

Сорочка-поло BALI II    
Поло має бути синього кольору.  
Матеріал – поліестер 65%  та  бавовна 
35% .                                                            
Форма вирізу горловини  - комірець з  
планкою  на  3 ґудзики  більш 
насиченого  синього  кольору ніж 
основний колір поло  . Ґудзики 
повинні бути  синього  кольору  
діаметром 12мм. На рукавах повинні 
бути еластичні вставки більш 
насиченого  синього   кольору    ніж 
основний колір поло.   За своїми  
властивостями поло повинно бути  
гігроскопічна, функціональна та 
комфортна. 
Виріб має вироблятись з розмірною 
сіткою - 5XS-2XL. 
Країна-виробника: Іспанія 
З нанесенням логотипу М.Спорт 
Розмірна сітка узгоджується із 
Замовником на етапі укладання 
договору. 

 

50 

2 Спортивний 
костюм 
т.синьо-білий 
CREWIIIт.м. 
JOMA 
(з нанесенням 
логотипу 
замовника) 
 

Спортивний костюм т.синьо-білий 
CREW III    
Спортивний костюм  чоловічий, 
двосоставний складається з куртки та 
брюк.  
Куртка на повному замку типу змійка, 
яка в верхній частині має захисну 
накладку. Основний колір  темно-
синій, з додатковими боковими 
вставками білого кольору під пахвами 
на всю довжину до манжета, та на 
рукавах в районі плеча у вигляді 
полоси, яка обтинає руку по колу. 
Повинні мати бокові кишені на замках, 
з двох сторін. На рукавах та поясі має 
еластичні вставки-манжети, для 
кращої посадки по фігурі. Також 

50 



вставка знаходиться біля горловини, 
для захисту у вітряну погоду.  
Брюки темно синього кольору з 
білими вставками з обох боків до колін 
та  мати кишені  на замках. Мають 
регульований пояс та еластичну 
вставку для оптимальної посадки по 
фігурі, та бічну вставку  у боковій 
верхній частині брюк.  
Матеріал мікрофібра: 95% поліестер; 
5% еластан. 
Країна-виробника: Іспанія 
Виріб має вироблятись з розмірною 
сіткою - S-3XL. 
З нанесенням логотипу М.Спорт 
Розмірна сітка узгоджуеться із 
Замовником на етапі укладання 
договору. 

3 Вітровка з 
капюшоном  
CERVINO 
т.м. JOMA   
(з нанесенням 
логотипу 
замовника) 
 

Вітровка з капюшоном  CERVINO 
Легка куртка з підкладкою з тканини 
Polar, на повному замку типу змійка, 
яка в верхній частині має захисну 
накладку.Повинна мати капюшон.  
Має бути чорного  кольору, мати    
зовнішні кармани на блискавці та 
внутрішній карман. 
Не промокати у дощову погоду. На 
манжетах повинна бути подвійна 
застібка с замком та липучкою, які 
додатково захищають від вологи у 
дощову погоду.Країна-виробника: 
Іспанія 
Виріб має вироблятись з розмірною 
сіткою - 6XS-3XL 
З нанесенням логотипу М.Спорт 
Розмірна сітка узгоджується із 
Замовником на етапі укладання 
договору. 

 

25 

4 Вітровка з 
капюшоном  
CERVINO 
т.м. JOMA 
(з нанесенням 
логотипу 
замовника) 
 

Вітровка з капюшоном  CERVINO 
Легка куртка з підкладкоюзтканини 
Polar, наповному замку типу змійка, 
яка в верхній частині має захисну 
накладку.Повинна мати капюшон.  
Має бути темно-синього кольору, мати 
зовнішні кармани на блискавці та 
внутрішній карман. 
Не промокати у дощову погоду. На 
манжетах повинна бути подвійна 
застібка с замком та липучкою, які 
додатково захищають від вологи у 
дощову погоду. 
Країна-виробника: Іспанія 
Виріб має вироблятись з розмірною 
сіткою - 6XS-3XL 

 
 
 
 

25 



З нанесенням логотипу М.Спорт 
Розмірна сітка узгоджується із 
Замовником на етапі укладання 
договору. 

5 Шапка зимова 
т.м. JOMA   
(з нанесенням 
логотипу 
замовника) 
 

Шапка зимова 
Вовняна шапка з відворотом та 
вишитим логотипом бренда  має бути 
зручною та теплоою. 
Колір темно-синій 
Навколо шапки у нижній частині є білі 
полоски невеликі за товщиною. 
Має зберігати форму та колір при 
активному використанні. 
Виріб має вироблятись у двох 
розмірах.Країна-виробника: Іспанія 
З нанесенням логотипу М.Спорт 
Розмірна сітка узгоджується із 
Замовником на етапі укладання 
договору. 

50 

6 Бейсболка 
т.м. JOMA   
(з нанесенням 
логотипу 
замовника) 

Бейсболка 
класична бейсболкаCLASSIC CAP 
темно-синього Повинна мати металеву 
застіжку. Матеріал з якого 
виготовлено кепку - 100% бавовна. 
Країна-виробника: Іспанія 
Виріб має вироблятись у 
двохрозмірах. 
З нанесенням логотипу М.Спорт 
 Розмірна сітка узгоджується із 
Замовником на етапі укладання 
договору. 

50 

 

1. Умови оплати: відстрочка платіжу. 

2. Джерело фінансування: місцевий бюджет. 

3. Гарантійний термін на Товар встановлюється тривалістю 12 місяців 

* транспортні витрати входять в вартість товару; 

Оголошена вартість закупівлі розрахована на товар, зазначений вище необхідний до закупівлі. 
Будь-яке посилання на торгівельну марку, країну-виробника є найбільш бажаною. Будь-який 
запропонований постачальником еквівалент повинен 100% відповідати висунутим вимогам. 

У разі, якщо учасник запропоновує еквівалент товару, він обов’язково додатково повинен 
надати у складі тендерної пропозиції опису товару, документальне підтвердження повної 
відповідності основних технічних характеристик замовленого нами товару з обов'язковим 
відображенням у таблиці порівняльних характеристик. 

* 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". 


