
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення спрощеної/допорогової закупівлі 

UA-2021-04-22-000123-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: Інвентар для фітнесу 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:37440000-4: Інвентар для фітнесу 

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 

Інвентар для 
фітнесу 

ДК 021:2015: 37440000-4 
— Інвентар для фітнесу 

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

до 30 серпня 2021  

 
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: 

18 150,00 UAH 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   18150 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 90,75 UAH 

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

відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 05 травня 2021 20:00 

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 

 



 

Технічне завдання 

Додаток №3 
Тендерної документації 

 
 

На закупівлю 
Інвентар для фітнесу 

Товар,що є предметом закупівлі,повинен відповідати вимогам діючого законодавства щодо 
його якості. 

 
№
з/
п 

Найменування,
фірма 

виробник,модел
ь 

Технічні та якісні 
характеристикипредметаз
акупівлі 

Приблизне 
зображення 

Кіл 
-ть 
шт. 

1 Степ-
платформа 
дошка 
триступенева  

Степ-платформа дошка 
триступенева Atleto до 150 кг степ 
платформа для аеробіки, фітнесу 
Виріб виготовлено з міцного 
пластику, максимальне навантаження 
складає 150 кг. Робоча поверхня має 
розмір 68 x 28.5 см, а спеціальне 
покриття виключає можливість 
випадкового зісковзування ноги. 
Висота регулюється в трьох 
положеннях: 10, 15 і 20 см. 
Можна використовувати на вулиці 
Розміри: 68 x 28.5 x 10-15-20 см 
1 рівень - 10 см 
2 рівень - 15 см 
3 рівень - 20 см 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

2 Комплект 80 
кг | Штанга 
набірна 
пряма 1.8 м + 
W-образна 
1.2 м + 
Гантелі 45 см 
розбірні 

Комплект 80 кг | Штанга набірна 
пряма 1.8 м + W-образна 1.2 м + 
Гантелі 45 см розбірні  
Універсальний набір загальною вагою 
80 кг з якого можна зібрати штангу 
або дві гантелі різної ваги.  
Комплектація: 
Гриф прямий довжиною 180 см (1 шт) 
Вигнутий гриф довжиною 120 см (1 
шт) 
Гриф короткий гантельний довжиною 
45 см (2 шт) 
Млинці 10 кг (2 штуки) 
Млинці 5 кг (4 штуки) 
Млинці 2,5 кг (6 штук) 
Млинці 1,25 кг (6 штук) 
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3 Стрічка 
еспандер для 
пілатесу 
еспандер 
стрічка для 
фітнесу 
еспандер для 
розтяжки 
(стречинг) 
0,45 мм 

 
Стрічка має оптимальний розмір - її 
довжина дозволяє займатися з 
комфортом людині будь-якого 
зростання, а завдяки ширині в 15 см 
вона не врізається в тіло і не 
перешкоджає кровотоку. Тренажер 
виконаний з еластичного сучасного 
екологічного матеріалу.  
Матеріал: латекс. 
Розмір: 150 см х 15 см х 0,45 мм. 
Колір зелений 
Призначення: для йоги та 
фітнесу. 
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4 Спортивна 
скакалка з 
лічильником 

Спортивна скакалка з 
лічильником, Помаранчевий  
Спортивна скакалка з лічильником 
підійде для повноцінних занять 
фітнесом або ж в якості розігріву і 
розминки перед тренуваннями.  
Довжина не менше: 260 мм. 
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5 Медбол 
(гума 2 кг), 

Медбол (гума 2 кг), Матеріал: 
гума. Наповнювач: пісок. 
Поверхня м'яча нескользящая. 
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6 Медбол 
(гума 3 кг)  

Медбол (гума 3 кг), Матеріал: 
гума. Наповнювач: пісок. 
Поверхня м'яча нескользящая. 
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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". 


