
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

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

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

до 20 листопада 
2021  

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

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

до 20 листопада 
2021  

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

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

до 20 листопада 
2021  

Шапка зимова 
спортивна  

ДК 021:2015: 18412000-0 — 
Спортивний одяг  

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

до 20 листопада 
2021  

Бейсболка 
спортивна  

ДК 021:2015: 18412000-0 — 
Спортивний одяг  

40 штуки  вул. Нільсена 
Архітектора, 
будинок 35 – а, , 

до 20 листопада 
2021  



Маріуполь, 
Донецька область, 
87515, Україна  

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 

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

Поставка товару   Пiсляоплата  30  Календарні  100  

Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (для 
юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної 
особи): 

ТОВ Спорт Сервіс  

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 166 620,00 UAH з ПДВ 

Джерело фінансування закупівлі: 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   194000 UAH  

 





                                                                                                                                                                                                                                                                  
ТОВ «СПОРТ СЕРВІС» 

офіційний дистриб'ютор  ТМ JOMA в Україні                                                                                                                                                                                                                                                    
01042 Україна,  м.Київ ул. Чигоріна, 18                                                                                                                                                                                                                                                           

Тел. (044) 581-59-35                                                                                                                                                                                                                                                    
www.joma.com.ua   

   ____________________________________________________________________________________________________________________                        
 

            Вих . № 25/08/21-01 від 25.08.2021р. 
            Вх.   №_________   від_________р. 

 

 

                                                       
ТЕНДЕРНОЇ "ПРОПОЗИЦІЇ" ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ПДВ 

на закупівлю  
18412000-0 Спортивний одяг 

                                                           
 
           Ми, Товариство з обмеженою відповідальністю «СПОРТ СЕРВІС», надаємо свою пропозицію 
щодо участі у торгах та підписання договору про закупівлю                                                                                                                                  
Спортивного  одягу (18412000-0 Спортивний одяг), згідно з технічними вимогами Замовника торгів.  

         Вивчивши тендерну документацію  і технічні вимоги (надалі ТЗ), на виконання зазначеного 
вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги 
Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції за цінами, вказаними в таблиці. 

№ 
з/п 

Найменування предмету закупівлі, 
виробник, модель, технічні 

характеристики 

Одинці 
виміру  Кількість  

Ціна, 
грн. з 
ПДВ 

Сума, грн. з 
ПДВ,  

1 

Олімпійка   WINNER 101008.603  
т.м. JOMA 
компанія виробник   «Joma Sport S.A.» 
Iспанiя 
 
Олімпійка 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    темно-
синього  кольору. Блискавка червоного 
кольору  по всій довженні.  Бокові шви 
винесені вперед . Олімпійка має  
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 

шт. 45 672,00 30240,00 



2 

Штани спортивні NILO (поліестер 
флic) 100165.300 т.м. JOMA 
Спортивні штани  темно-синього 
кольору, вузького крою, подовжені  із 
зустрічною складкою і бічними 
шліцами на блискавках для швидкого 
переодягання.   Обов'язково  є  бокові  
кишені на  нейлоновій   блискавці з 
металевими замками.  Штани  мають  
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 
узгоджуються із Замовником на етапі 
укладання договору 

шт. 45 540,00 24300,00 

3 

Куртка  CERVINO  101294.331 т.м. 
JOMA  
компанія виробник   «Joma Sport S.A.» 
Iспанiя 
Зимова куртка (анорак)  з капюшоном і 
нижньою  кромкою на шнурку  для 
максимально комфортної посадки. 
Куртка  з   двома  зовнішніми 
кишенями на блискавках  і однією  
внутрішньою  кишенею. Куртка а 
застібається  на подвійну блискавку , 
що робить її  більш зручною.  
Склад : Верх - 100% поліестер; 
Підкладка  - 100% фліс з поліестеру; 
200 г . 
Куртка  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 

шт. 45 2160,00 97200,00 

4 

Шапка зимова 400360.331  т.м. JOMA 
компанія виробник   «Joma Sport S.A.» 
Iспанiя 
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. 
 

шт. 40 180,00 7200,00 

5 

Головний убор  400089.300 т.м. JOMA 
компанія виробник   «Joma Sport S.A.» 
Iспанiя шт. 40 192,00 7680,00 



 
Класична бейсболка CLASSIC CAP 
темно-синього кольору.   Бейсболка 
має  ззаду  металеву застіжку. Матеріал 
з якого виготовлено кепку - 100% 
бавовна. 
 Виріб виробляється  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 
                                                                                                                Всього без ПДВ:138850,00 

                                                                                                     ПДВ: 27770,00 
                                                                                      Всього з ПДВ:  166620,00 

*Загальна вартість пропозиції, грн., з ПДВ  - 166620,00 грн. ( Сто шістдесят шість тисяч шістсот 
двадцять гривень 00 копійок) 
                                                                                             (вказати цифрами та словами) 

1.  Ціна включає в себе всі витрати у тому числі страхування, сплату податків і зборів тощо. 
2. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції. 
3. Підписавши дану пропозицію, ми Товариство з обмеженою відповідальністю «СПОРТ СЕРВІС» 

(назва Учасника) погоджуємося дотримуватися своєї пропозиції протягом 90 календарних днів з дати 
розкриття тендерних пропозицій. 

Якщо рішенням Замовника пропозиція Товариство з обмеженою відповідальністю «СПОРТ СЕРВІС» 
(назва Учасника) буде визнана переможцем тендеру (торгів), ми зобов’язуємося підписати Договір із 
Замовником відповідно до норм законодавства та вимог тендерної документації, протягом строку дії 
тендерної пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір 
про закупівлю, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого 
органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. 

 
Ознайомившись з технічними вимогами та вимогами щодо умов, обсягу та термінів надання послуги, 
ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити якісною послугою, в обсязі та в строки визначені 
замовником. 

 
 

  Директор  ТОВ «СПОРТ СЕРВІС»                                                _____________________ Ганін А.В.                                                                                                               
(підпис керівника підприємства, організації, печатка)                                                   

 
.                                                                                                 


