
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2018-10-05-002270-c 
 

1. Найменування замовника: Державна установа "Управління збірних команд та забезпечення спортивних 
заходів "Укрспортзабезпечення" 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 03767831 

3. Місцезнаходження замовника: 01001, Україна, Київська обл., Київ, Еспланадна, 30б 

4. Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками: Соловей Дмитро Михайлович, 380939191389, dmytrosolovej@gmail.com 
 
5. Конкретна назва предмета закупівлі 6. Коди відповідних 

класифікаторів предмета 
закупівлі (за наявності) 

7. Кількість товарів або обсяг 
виконання робіт чи надання 
послуг 

8. Місце поставки товарів або 
місце виконання робіт чи 
надання послуг 

9. Строк поставки товарів, 
виконання робіт чи надання 
послуг 

Черевики хокейні з ковзанами - 2 пари, 
шолом - 81 шт., захист для воротаря 
(комплект) - 2 шт. 

ДК 021:2015: 18410000-6 — 
Спеціальний одяг 

85 Одиниця  01001, Україна, місто Київ, 
Київ, Еспланадна, 30б  

до 14 грудня 2018  

 
10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 285 990,00 UAH 

11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 4 000,00 UAH 

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

13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 22 жовтня 2018 10:00 

14. Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): 0,00 UAH 

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

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

17. Дата та час проведення електронного аукціону: 23 жовтня 2018 15:00  

18. Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

19. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 
 



ШОЛОМ BAUER 4500BLUE, або аналог 
Двошаровий захист з піни подвійної щільності, подвійні ребра жорсткості, ергономічні, прозорі навушники 

Швидке регулювання розміру інструментом 

Вільні, професійні вушні петлі 

Сертифікати CSA, HECC і CE 

Вага – 504 грами, ширина – 19,69 

Колір – синій, найпопулярніший шолом у світі 

Необхідний комфорт та захист від травм головита присутність на шоломі захисту обличчята зубів (повної захисної 
маски(решітки)) або акрилового захисту обличчя (візор). 

Візор має європейський сертифікат безпекиCSA, HECC і CE, спеціальне покриття, що запобігає подряпинам з зовнішньої сторони, 
протитуманне покриття, комплект для кріплення. Матеріалвізора: високоміцний полікарбонат. (28 штук). 

Повна захисна маска на шолом польового гравця виготовляється з високоміцної, вуглецевої сталі за фірмовою технологією 
TrueVision. Покращена конструкція має оптимальну форму, надійно закриває обличчя хокеїста, захищаючи його від влучень 
шайби, ефективно розсіює силу удару. Маска забарвлена в сріблястий колір, який зводить до мінімуму відблиски, що 
виникають від освітлення катка, дозволяючи хокеїстові сконцентруватися на тільки грі. Прути маски розташовані під прямими 
кутами один до одного і мають оптимальну відстань між собою. Така конструкція маски і мінімальна контрастність кольору 
створюють відмінну видимість інших гравців і шайби. Регульована, плаваюча чаша для підборіддя виконана з м'якого, 
спіненого матеріалу, який сприяє ефективній амортизації ударів. Маска сертифікована організаціями HECC, CSA, а так само 
відзначена європейським знаком відповідності CE. (53 штуки). 

 



ЧЕРЕВИКИ ХОКЕЙНІ З КОВЗАНАМИ BauerVapor 1X S17, або аналог 
 

Корпус черевика – з високоміцного легкого композитного матеріалу 3‐D lastedCurv®, що забезпечує професійний рівень захисту, 
знижену вагу, жорсткість і стійкість. Підтримка ноги X‐Rib додатково сприяє фіксації ноги всередині черевика, дозволяє 
поліпшити швидкість і маневреність гравця, збільшити передачу енергії. 

Верхня частина черевика посилена з вставкою EdgeComfort, що значно підвищує зручність і знижує рівень зносу ковзанів. 
Підтримка п'яти і щиколотки за допомогою використанням матеріалу Curv® Composite Новий лайнер LOCK‐FIT PRO 
перешкоджає утворенню вологи, зберігає ідеальний мікроклімат стоп і не зміщується. Завдяки термоформуванню черевика 
можливо зробити комфортну та індивідуальну посадку черевика. 

Зона щиколоток вистелена вкладишами з легкої піни, що сприяє кращій фіксації ніг. У новий полегшений захист ноги FLEX‐LOCK 
PRO додані елементи підвищеної захисту від ударів, що виключають також пережиманнягомілкостопа шнурками.  

Стабілізуюча система шнурівки LOCK‐FIT PRO ‐ поєднання міцної фіксації і гнучкої структури. Затягування міцно фіксує ногу, не 
слабшаючи при енергійних рухах гравця. Устілка SPEED PLATE ™ забезпечує оптимальний баланс і стабільність, створює 
індивідуальну посадку і збільшує поверхню зіткнення ступні з підошвою, що дозволяє збільшити енергію і швидкість. 

Термоформування – Footbed SPEED PLATE ™ ‐ планшет Anaform з технологією Ortho‐смола. 

Підошва – міцна та з вмістом ультралегкого карбону. 

Лезотримач – TUUK Lightspeed EDGE; Леза – TUUK LS4; Вага ковзана – 624 грами. 

 

 



ЗАХИСТ ВОРОТАРЯ КОМПЛЕКТ 
Блокер 

Захист воротаря (блокер) професійного рівня має безконтактну конструкцію, що підвищує довговічність та забезпечує 
максимальну блокуючу поверхню. Бічна стінка також додатково підсилена, щоб створити жорсткий бік для подальшого захисту 
рук. Захист великого пальця широкої форми для кращого закриття шайб, конструкція манжету великого пальця для 
максимального захисту і охоплення.Кут нахилу 590 забезпечує додаткову рухливість зап'ястя.Захист великого пальця і манжети 
з литого спіненого поліетилену для кращого поглинання ударів.Швидке і зручне регулювання манжетів за допомогою 
спеціального ремінця.Підвищена міцність фронтальної поверхні блокера, зносостійка долоню блокера з синтетичного 
матеріалу для більш зручного хвата ключки.Ламінована поверхня блокера із застосуванням піноматеріалу подвійної щільності і 
пінополіетилену дозволяє точніше контролювати відскік шайби. 

Пастка 

Захист воротаря (пастка)професійного рівня це відмінний вибір для воротарів, які хочуть мати якісний захист і високу 
функціональність. Пастка має легку конструкцію і виконана з синтетичної шкіри з додатковим посиленням в місцях 
максимального зносу. Піна різної щільності в якості внутрішнього наповнення в поєднанні з пластиковими вставками гарантує 
ефективний захист руки воротаря. Тильна сторона пастки має сегментовану будову, яке дає воротарю додаткову гнучкість і 
захист. З внутрішньої сторони долоня виконана з міцного поліестеру і має додаткове покриття з піни. Невеликий вигин 
дозволяє руці перебувати в постійній готовності до прийому шайби в положенні Game‐ready, що скорочує час реакції воротаря і 
гарантує потрапляння шайби в пастку. Мікрофібра, використовувана в якості внутрішньої підкладки, забезпечує комфортний 
стан руки. Пастка має нейлоновий карман Single‐T, який допомагає утримувати шайбу і забезпечує передбачуваний рикошет 
шайби. Кут кишені становить 60 °. Конструкція Baseballstyle, де при закритті великий палець з'єднується з вказівним, робить 
закриття пастки легше і при закритті пастки допомагає направити шайбу в кишеню. Пастка має двосекційну конструкцію 
манжети і великого пальця, що створює об'ємну і більш ефективний захист і додаткову рухливість. Двоскладовий манжет 
збільшує діапазон руху руки в зап'ясті. Щільна посадка створюється системою регулювальних ременів. 


