
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення спрощеної/допорогової закупівлі 

UA-2021-04-28-002793-b 
 

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: Спортивний одяг 

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 

Спортивний 
одяг 

ДК 021:2015: 18410000-6 
— Спеціальний одяг 

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

до 30 вересня 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: 

37 145,00 UAH 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   37145 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 371,45 UAH 

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

відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 13 травня 2021 18:00 



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 

 



 

 

№з
/п 

Найменуван
ня,фірмавиро
бник,модель 

Технічні та якісні 
характеристикипредметазакупівлі 

Візуалізація Кіл 
-ть 
шт. 

1 Сорочка-
полоBALII
100748,100
Iт.м.JOMA 
(з 
нанесення
млоготипуз
амовника) 

Сорочка-полоBALI II 
Поломає бути синього кольору.Матеріал – поліестер 
65% та бавовна 35% . 
Форма вирізу горловини - комірець з планкою на 3 
ґудзики більш насиченого синього кольору 
ніжосновний 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. 
З нанесенням логотипу ХК “Маріуполь” та 
ініціалами 
Розмірна сітка узгоджується із 
Замовником на етапі укладання договору. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

2 Спортивний 
костюм 
101953.602 
(з 
нанесення
млоготипуз
амовника) 

Спортивний костюм CHAMPIONSHIP VI 
Спортивний костюм, що складається з куртки і штанів. 
Куртка на блискавці з рукавами реглан для забезпечення 
свободи рухів, кишенями на блискавці та еластичною 
вставкою на комірі для зручності. Також є еластичні 
резинки на манжетах і нижньому краї для оптимальної 
підгонки по фігурі. 
На брюках є бічні кишені на блискавці, пояс на резинці з 
внутрішнім шнурком і еластичні манжети з резинкою в 
нижній частині штанин для фіксації. Країна-
виробника:Іспанія 
Виріб має вироблятись з розмірною сіткою - S-3XL. 
З нанесенням логотипу ХК “Маріуполь” та 
ініціалами Розмірна сітка узгоджуеться із 
Замовником на етапі укладання договору. 
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3 Куртка зимова 
чорна Joma 
EVEREST 
100064.331 
 (з 
нанесеннямлог
отипузамовник
а) 

Куртка зимова 
Матеріал: поліестер + нейлон 
Куртка пошита із застосуванням поліестеру і 
нейлону. Таке поєднання матеріалів дає 
максимальний захист від поривів вітру, дощу та 
холоду. Тканина не мнеться, тривалий час зберігає 
свою привабливість. Куртка має теплу підкладку. 
Кишені і каптур служать відмінним захистом від 
вітру і холоду. Куртка чудово стирається і швидко 
висихає. Застібка блискавка не дозволяє проникати 
холодному повітрю всередину. Куртка має прямий 
крій, що робить її носіння зручним і комфортним. 
Вирібмаєвироблятисьзрозмірноюсіткою - 6XS-3XL 
З нанесенням логотипу ХК “Маріуполь” та 
ініціалами 
Розмірна сітка узгоджується із 
Замовником на етапі укладання договору.. 
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4 Куртка зимова 
чорна Joma 
EVEREST 
100064.100 
(з 
нанесеннямлог
отипузамовник
а) 

Куртка зимова 
Матеріал: поліестер + нейлон 
Куртка пошита із застосуванням поліестеру і 
нейлону. Таке поєднання матеріалів дає 
максимальний захист від поривів вітру, дощу та 
холоду. Тканина не мнеться, тривалий час зберігає 
свою привабливість. Куртка має теплу підкладку. 
Кишені і каптур служать відмінним захистом від 
вітру і холоду. Куртка чудово стирається і швидко 
висихає. Застібка блискавка не дозволяє проникати 
холодному повітрю всередину. Куртка має прямий 
крій, що робить її носіння зручним і комфортним. 
Виріб має вироблятись з розмірною сіткою - 6XS-
3XL 
З нанесенням логотипу ХК “Маріуполь” та 
ініціалами 
Розмірна сітка узгоджується із 
Замовником на етапі укладання договору. 
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5 Олімпійка 
(кельми) 
жіноча Joma 
CHAMPION 
IV 900380.306 
темно-синьо-
червона 
(з 
нанесеннямлог
отипузамовник
а) 

Олімпійка (кельми) жіноча Joma CHAMPION IV  
Матеріал: поліестерфліс 
Куртка жовта JomaChampion IV - це зручна і модний 
одяг на кожен день. Завдяки своїй легкій текстурі 
тканини, куртка підходить для занять спортом. 
Пошита олімпійка з міцного і еластичного 
поліестеру, який не вибагливий у догляді, не линяє, 
легко стирається і зберігає яскравість кольору і свої 
якості. Куртка застібається на блискавку. З боків 
знаходяться кишені, для зберігання дрібних 
предметів. Фірмовий лейбл прикрашає фронтальну 
сторону вироби. Модель виконана в яскраво-жовтому 
кольорі, з синіми вставками з боків. Еластична гумка 
оформляє манжети і поділ вітровки. 
Виріб має вироблятись з розмірною сіткою - 6XS-
3XL 
З нанесенням логотипу ХК “Маріуполь” та 
ініціалами Розмірна сітка узгоджується із 
Замовником на етапі укладання договору. 
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6 Жіночий 
спортивний 
костюм 
90380,602 
900450,106 
(з 
нанесеннямло
готипузамовн
ика) 

Жіночий спортивний костюм  
Спортивний костюм складається з куртки і штанів. 
Куртка на блискавці з рукавами реглан для 
забезпечення свободи рухів, кишенями на блискавці, 
капюшоном з регулювальним шнурком і еластичною 
вставкою на комірі для зручності. Також є еластичні 
резинки на манжетах і нижньому краї для 
оптимальної підгонки по фігурі. 
На брюках є бічні кишені на блискавці, пояс на 
резинці з внутрішнім шнурком і еластичні манжети з 
резинкою в нижній частині штанин для фіксації. 
Виріб має вироблятись з розмірною сіткою - 6XS-
3XL 
З нанесенням логотипу ХК “Маріуполь” та 
ініціалами Розмірна сітка узгоджується із 
Замовником на етапі укладання договору. 
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7 Куртка жіноча 
CALGARY 
900992,331 
(з 
нанесеннямло
готипузамовн
ика) 

Куртка зимова 
Куртка має дві зовнішні кишені на блискавці, одну 
внутрішню кишеню та інтегрований капюшон. 
Логотип вишитий. 
Матеріал: 100% Поліестер. 
Підкладка - 100% Поліестерфліс. 
Виріб має вироблятись з розмірною сіткою - 6XS-
3XL 
З нанесенням логотипу ХК “Маріуполь” та 
ініціалами 
Розмірна сітка узгоджується із Замовником на етапі 
укладання договору. 
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8 Жіноча футболка 
ACADEMY IV 
901335.336 

(з 
нанесеннямлог
отипузамовник
а) 

Жіноча футболка CHAMPION IV 
Футболка з трикутним вирізом. Сітчасті вставки 
забезпечують повітропроникність. Виготовлено за 
технологією DRY MX для відводу вологи з шкіри 
спортсмена. 
Виріб має вироблятись з розмірною сіткою - 5XS-
2XL. 
З нанесенням логотипу ХК “Маріуполь” та 
ініціалами 
Розмірна сітка узгоджується із 
Замовником на етапі укладання договору. 
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1. Умови оплати: відстрочка платіжу. 
 

2. Джерело фінансування: місцевий бюджет. 
 

3. Гарантійний термін наТовару 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. 
* 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". 

 


