
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2021-07-08-008755-c 
 

Найменування замовника: ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "УПРАВЛІННЯ ЗБІРНИХ 
КОМАНД ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ 
"УКРСПОРТЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 03767831 

Місцезнаходження замовника: 01001, Україна, м. Київ, м. Київ, ВУЛ. ЕСПЛАНАДНА, 
буд. 30-Б 

Контактна особа замовника, уповноважена 
здійснювати зв’язок з учасниками: 

Новікова Анжела Миколаївна, 2890042, 
angelanovikova.usz@gmail.com 

Вид предмета закупівлі: Товари 

Назва предмета закупівлі: Електромеханічне обладнання для відновлення фізичного 
стану спортсменів (система кріо-та компресійної терапії 
для ортопедичної реабілітації (терапивтична система) (ДК 
021:2015:31710000-6 Електронне обладнання) наказ № 
1585, хокей з шайбою 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:31710000-6: Електронне обладнання 

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 

Електромеханічне 
обладнання для відновлення 
фізичного стану спортсменів 
(система кріо-та 
компресійної терапії для 
ортопедичної реабілітації 
(терапивтична система) 

ДК 021:2015: 31710000-6 
— Електронне 
обладнання 

1 комплект  01001, Україна, 
Київська область, 
м.Київ, 
вул.Еспланадна, 30-
б  

до 30 вересня 
2021  

 

Умови оплати: 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, 
(%) 

Поставка 
товару  

Оплата за товар здійснюється Покупцем у 
національній грошовій одиниці України шляхом 
перерахування коштів на розрахунковий рахунок 
Постачальника протягом 10 (десяти) робочих днів з 
дня отримання Товару, на підставі видаткових 
накладних на товар, за умови отримання Покупцем 
відповідного бюджетного фінансування.  

Пiсляоплата  10  Робочі 100  

 



Очікувана вартість предмета закупівлі: 202 330,00 UAH 

Джерело фінансування 
закупівлі 

Опис Сума 

Державний бюджет 
України  

Закупівля здійснюється в межах обсягів кошторисних призначень та 
відповідних асигнувань на 2021 бюджетний рік  

202330 
UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 4 046,60 UAH 

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 03 серпня 2021 00:00 

Мова тендерної пропозиції: українська 

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

Дата та час проведення електронного аукціону: 03 серпня 2021 12:21  

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:  відсутні 

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: відсутні 

 



Додаток 4 
до тендерної документації 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ* 
Предмет закупівлі:Електромеханічне обладнання для відновлення фізичного стану спортсменів (система кріо-та компресійної терапії для 

ортопедичної реабілітації (терапивтична система) (ДК 021:2015:31710000-6 Електронне обладнання) наказ № 1585, хокей з шайбою 
 

№ 
п/п 

Найменування Товару Одиниці виміру Кількість, од. 

1. 
Електромеханічне обладнання для відновлення 
фізичного стану спортсменів (система кріо-та 
компресійної терапії для ортопедичної реабілітації 
(терапивтична система) 

к-т 1 

 
№ 
п/п 

позиції 

Найменування та опис технічних характеристик, що 
вимагаються замовником (у цьому стовпчику зазначено 
найменування та технічні характеристики товару(ів), що 

вимагаються замовником) 

Найменування та опис технічних характеристик 
запропонованого учасником товару(ів) (колонка 

заповнюється учасником із зазначенням конкретного  
найменування запропонованого товару, його 

виробника (країни виготовлення), марки та моделі, 
якісних  та технічних  характеристик (згідно з 

інформацією виробника) 
 

1. Система кріо- та компресійної терапії для ортопедичної 
реабілітації (терапевтична система) має бути 
інтегрованою системою для охолодження та компресії 
та бути призначеною для більш швидкого та 
ефективного відновлення. 
Розмір: 413 x197 x235 мм (за виключенням футляру) 
Вага за винятком ваги футляру:  3,3 кг - порожній пристрій, 
близько 8,2 кг - пристрій, заповнений льодом і водою 
Рівень тиску: цикли від 5 до 75 мм.рт.ст. 
Живлення змінного струму: 100-240 В ~, 50-60 Гц, 1,6 A 
Напруга постійного струму: 12 В/2,5 A 
Максимальна висота при експлуатації: повинна бути 3000 м 
Максимальна температура експлуатації обладнання: 

 
 



повинна бути 1°С - 40°С 
Налаштування компресії: 
Три налаштування циклічної пневматичної компресії 
(повітря) або опція без компресії: 
Висока (від 5 до 75 мм рт.ст.). Приблизно від 2 до 3 хвилин 
інфляції і 1 хвилина дефляції.  
Середня (від 5 до 50 мм рт.ст.). Приблизно від 2 до 3 хвилин 
інфляції і 1 хвилина дефляції.    
Низька (від 5 до 15 мм рт.ст.). Приблизно від 4 до 5 хвилин 
інфляції і 1 хвилина дефляції.  
 
Налаштування холодового режиму: 
    • Має надавати постійну температуру по всій манжеті. 
    • Холодова терапія 1°С-40°С (у випадку контрольного 
модуля з повним резервуаром льоду). 
 
Цифровий таймер 
Таймер може бути встановлений на специфічний час до 95 
хвилин, блок управління автоматично виключається після 
того, як час обробки пройшов.  
Таймер може функціонувати без проміжків впродовж 190 
хвилин. 
 
Блок управління із мікропроцесорною підтримкою, з 
використанням технології ACCEL або еквівалент, яка 
забезпечує одночасну та інтегровану кріо та пресотерапію. 
 
Активна пневматична компресія, що імітує натуральні 
м’язові скорочення по принципу "стиснути і відпустити" 
скорочення м'язів, яка допомагає зникненню набрякам, 
одночасно стимулюючи приплив оксигенованої крові до 
місця пошкодження. 



 
Безперервне циклювання крижаної води, що активно 
відводить тепло і охолоджує травмовані тканини, щоб 
зменшити набряки, м'язові спазми і біль. 
 
Характеристики аплікаторів для системи кріо- та 
компресійної терапії для ортопедичної реабілітації 
(терапевтичної системи) 
 
Аплікатор для щиколотки з ATX або еквівалент, дуже 
великий (специфікація за розміром): 
• Розмір: Дуже великий 
• Бандаж дуже великого розміру відповідає європейським 
розмірами чоловічого взуття 46-53,5 
Аплікатор пряме коліно (специфікація за розміром): 
• Розмір: Один розмір 
• Довжина: 42 см (17 дюймів) 
• Окружність (верх): 81 см (32 дюйми) 
• Окружність (низ): 61 см (24 дюйми) 
 
Комплектація приладу 
Терапевтична система Гейм Реді або еквівалент (блок 
управління) 1 шт. 
Аплікатор для щиколотки з ATX або еквівалент, дуже 
великий 1 шт. 
Аплікатор пряме коліно з АТХ або еквівалент 1 шт. 
Сумка для переносу блока управління повинна бути - 1 шт. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта 
господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після 
кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».  
 

 

 
 
 
_____________________________ 

 
 
 
__________________________ 

 
 
 
_________________________ 

посада уповноваженої особи Учасника підпис та печатка (за наявності) прізвище, ініціали 

_____________________________ __________________________ _________________________ 
посада уповноваженої особи Учасника підпис та печатка (за наявності) прізвище, ініціали 



 
 

  ФЕДЕРАЦІЯ  ХОКЕЮ  УКРАЇНИ 
   THE ICE HOCKEY FEDERATION OF UKRAINE 
 Member of the International Ice Hockey Federation (IIHF) 
 04119 Київ, , вул. Юрія Іллєнка 46  Yuriya Illenka 46 str 04119 Kyiv, Ukraine        
                                Phone: (+38 044) 484-6807; 489-5888           Fax: (+38 044) 484-0273 
                                 E-mail: office@fhu.com.ua                                www. fhu.com.ua 

 
 
№ 89/2/21 
від 19 квітня 2021 р. 

 

 
Міністерство молоді та 
спорту України 

 
 
 

Федерація хокею України надає технічні, якісні та кількісні характеристики 
та обґрунтування очікуваної вартості до переліку спортивного обладнання та 
інвентарю довгострокового використання для забезпечення підготовки та участі 
національної збірної команди України з хокею з шайбою в міжнародних 
змаганнях. 

Також зазначаємо, що замість раніше запланованого придбання воріт для 
хокею з шайбою, дошки для імітації бігу на ковзанах,  відеокамери, тренажера 
PRO + катання та тренажера для кидків mini придбання системи кріо- та 
компресійної терапії для ортопедичної реабілітації на сьогоднішній день є більш 
актуальним та допоможе команді швидше відновлюватися після матчів та 
тренувань.  

 
Додаток: на 6 арк. 

 

Виконавчий директор              Слатвицька О. С. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
Додаток 1 до листа ФХУ 

               від 19 квітня № 89/2/21 
 

 

Кількісні характеристики та обґрунтування очікуваної вартості до переліку 
спортивного обладнання та інвентарю довгострокового використання 

 

 

№ Найменування обладнання шт. вид Ціна, грн Сума, грн 

1. 

Електромеханічне обладнання 
для відновлення фізичного стану 
спортсменів (Система кріо- та 
компресійної терапії для 
ортопедичної реабілітації 
(терапевтична система)) 

1 к-т 202 330,00 202 330,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
Протокольне рішення від 08.07.2021 

Уповноваженої особи Управління "Укрспортзабезпечення" 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Розгляд тендерних пропозицій, поданих на участь у відкритих торгах на 

закупівлю: Електромеханічне обладнання для відновлення фізичного стану спортсменів 
(система кріо-та компресійної терапії для ортопедичної реабілітації (терапивтична система) 
(ДК 021:2015:31710000-6 Електронне обладнання) наказ № 1585, хокей з шайбою, 
(ідентифікатор закупівлі UA-2021-06-15-004424-b). 

2. Розгляд питання результатів відкритих торгів на закупівлю Електромеханічне 
обладнання для відновлення фізичного стану спортсменів (система кріо-та компресійної 
терапії для ортопедичної реабілітації (терапивтична система) (ДК 021:2015:31710000-6 
Електронне обладнання) наказ № 1585, хокей з шайбою, (ідентифікатор закупівлі UA-2021-
06-15-004424-b). 

РОЗГЛЯД: 

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) оголошення про 
проведення відкритих торгів на закупівлю: Електромеханічне обладнання для відновлення 
фізичного стану спортсменів (система кріо-та компресійної терапії для ортопедичної реабілітації 
(терапивтична система) (ДК 021:2015:31710000-6 Електронне обладнання) наказ № 1585, хокей з 
шайбою, оприлюднено на сайті Уповноваженого органу 15 червня 2021 (ідентифікатор закупівлі 
UA-2021-06-15-004424-b). 

1. Найменування замовника: Державна установа «Управління збірних команд та 
забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення», 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 03767831, 
3. Місце знаходження замовника: вул. Еспланадна, буд. 30-Б, м. Київ, 01001, 
4. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади 
5. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: 
Ідентифікатор закупівлі: ID: UA-2021-06-15-004424-b. 
6. Місце та строки поставки товару: 01001, Україна, Київська область, м.Київ, 

вул.Еспланадна, 30-б до 30.09.2021 р. 
Згідно з оголошенням кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 06 липня 2021 00:00 

год. Розкриття тендерних пропозицій відбулось після завершення електронного аукціону  06 
липня 2021 15:05 год. 

До участі у торгах було подано тендерні пропозиції двох учасників з наступними цінами: 

Учасник Первинна пропозиція Остаточна 
пропозиція 

ТОВ "ЛАБІОПРО" 201 700,00 UAH 201 700,00 UAH 

ВОЄВОДІН ОЛЕКСАНДР 
ВАЛЕНТИНОВИЧ 

202 029,90 UAH 202 029,90 UAH 

 
 
Відповідно до положень частини першої статті 29 Закону оцінка тендерних 

пропозицій/пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі 
критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації/оголошенні про 
проведення спрощеної закупівлі, шляхом застосування електронного аукціону. 



Частиною дев’ятою статті 29 Закону визначено, що після оцінки тендерних 
пропозицій/пропозицій замовник розглядає на відповідність вимогам тендерної 
документації/оголошення про проведення спрощеної закупівлі тендерну пропозицію/пропозицію, 
яка визначена найбільш економічно вигідною; 

Частиною одинадцятою статті 29 Закону передбачено, що у разі відхилення тендерної 
пропозиції/пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, 
замовник розглядає наступну тендерну пропозицію/пропозицію у списку пропозицій, 
розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, у порядку та строки, визначені 
цією статтею. 

Електронною системою закупівель найбільш економічно вигідною визначено тендерну 
пропозицію, подану учасником ТОВ "ЛАБІОПРО" код ЄДРПОУ 36998382 (остаточна 
пропозиція 201 700,00 грн). 

За результатами розгляду тендерної пропозиції ТОВ "ЛАБІОПРО" код ЄДРПОУ 36998382  
встановлено, наступне: 

Відповідно до  додатку 5 до тендерної документації передбачений перелік документів, що 
повинні бути завантажені учасником у складі Пропозиції, зокрема: 

- інформація про відсутність підстав, визначених у статті 17 Закону надається шляхом:  
надання довідки про відсутність підстав, визначених у частині 2 статті 17 Закону у довільній 
формі або за зразком згідно додатку 3 до тендерної документації або документів для доведення 
своєї надійності, а саме: документи, які підтверджують, що учасник сплатив або зобов’язався 
сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. 

Проте, у складі тендерної пропозиції учасника ТОВ "ЛАБІОПРО" код ЄДРПОУ 36998382  
зазначена довідка відсутня. 

Зазначений недолік є підставою для відхилення поданої тендерної пропозиції відповідно 
до абзацу третього пункту 1 частини першої статті  31 Закону. 

Відповідно до пункту 7 розділу III тендерної документації учасники процедури закупівлі 
повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують 
відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим 
характеристикам та вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником (згідно з додатками 
4 та 5 до тендерної документації). 

У свою чергу додатком 5 до тендерної документації передбачений перелік документів, які 
повинні бути завантажені учасником у складі Пропозиції, зокрема: інформація про необхідні 
технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі, а саме: заповнена технічна 
специфікація (додаток 4 до тендерної документації). Згідно з технічною специфікацією (додаток 4 
до тендерної документації) учасник має зазначити конкретне найменування запропонованого 
товару, його виробника (країни виготовлення), марки та моделі, якісних та технічних 
характеристик (згідно з інформацією виробника). 

Проте, у складі пропозиції ТОВ "ЛАБІОПРО" надано технічну специфікацію, в якій на 
порушення вказаних вимог не зазначено конкретні якісні та технічні характеристики 
запропонованого учасником товару. 

Так, у технічній специфікації учасник не зазначив конкретної інформації щодо: 
- Блок управління із мікропроцесорною підтримкою, з використанням технології ACCEL або 

еквівалент, яка забезпечує одночасну та інтегровану кріо та пресотерапію;  
‐ Аплікатор для щиколотки з ATX або еквівалент, дуже великий (специфікація за розміром); 

Терапевтична система Гейм Реді або еквівалент (блок управління) 1 шт;  
- Аплікатор для щиколотки з ATX або еквівалент, дуже великий 1 шт; Аплікатор пряме 

коліно з АТХ або еквівалент 1 шт,  тобто у складі пропозиції відсутній опис конкретної технічної 
характеристики запропонованого учасником товару. 

Зазначений недолік є підставою для відхилення поданої тендерної пропозиції відповідно 
до абзацу другого пункту 2 частини першої статті 31 Закону. 

 
ВИРІШИЛА: 
Визначити тендерну пропозицію учасника ТОВ "ЛАБІОПРО" код ЄДРПОУ 36998382 

такою, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета 
закупівлі  та не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 цього Закону 
вимогам до учасника відповідно до законодавства. 



Відхилити тендерну пропозицію ТОВ "ЛАБІОПРО" код ЄДРПОУ 36998382, на підставі 
абзацу другого пункту 2 частини першої статті 31 Закону та абзацу третього пункту 1 частини 
першої статті  31 Закону. 

Розглянути наступну тендерну пропозицію з переліку учасників, що вважається найбільш 
економічно вигідною відповідно до частини одинадцятої статті 29 Закону 

2.Наступна тендерна пропозиція з переліку учасників, що вважається найбільш економічно 
вигідною, є тендерна пропозиція, подана ФОП ВОЄВОДІН ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ  з 
пропозицією в розмірі 202 029,90 гривень. 

За результатами розгляду тендерної пропозиції ФОП ВОЄВОДІН ОЛЕКСАНДР 
ВАЛЕНТИНОВИЧ  встановлено, наступне: 

Відповідно до  додатку 5 до тендерної документації передбачений перелік документів, що 
повинні бути завантажені учасником у складі Пропозиції, зокрема: інформація та документи, що 
підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям згідно з додатком 2 до 
тендерної документації. 

Проте, у складі тендерної пропозиції учасником ФОП ВОЄВОДІН ОЛЕКСАНДР 
ВАЛЕНТИНОВИЧ  зазначена довідка відсутня. 

Зазначений недолік є підставою для відхилення поданої тендерної пропозиції відповідно 
до абзацу другого пункту 1 частини першої статті  31 Закону. 

Відповідно до пункту 7 Розділу I тендерної документації усі документи, що готуються 
безпосередньо учасником, викладаються українською мовою. 

У разі надання у складі тендерної пропозиції будь-яких документів іноземною мовою, 
учасник надає переклад таких документів українською мовою (крім платіжних документів). 

Визначальним при цьому є текст, викладений українською мовою. 
Проте, у складі тендерної пропозиції учасника надано документ «Game-Ready-GRPro2.1-UM-

RU-704355D.pdf», який  викладено на іноземній мові. При цьому на порушення пункту 7 Розділу I 
тендерної документації у складі тендерної пропозиції відсутній переклад вказаного документу. 

Зазначений недолік є підставою для відхилення поданої тендерної пропозиції відповідно 
до абзацу третього пункту 2 частини першої статті 31 Закону. 

Відповідно до пункту 7 розділу III тендерної документації учасники процедури закупівлі 
повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують 
відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим 
характеристикам та вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником (згідно з додатками 
4 та 5 до тендерної документації). 

У свою чергу додатком 5 до тендерної документації передбачений перелік документів, які 
повинні бути завантажені учасником у складі Пропозиції, зокрема: інформація про необхідні 
технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі, а саме: заповнена технічна 
специфікація (додаток 4 до тендерної документації). Згідно з технічною специфікацією (додаток 4 
до тендерної документації) учасник має зазначити конкретне найменування запропонованого 
товару, його виробника (країни виготовлення), марки та моделі, якісних та технічних 
характеристик (згідно з інформацією виробника). 

Проте, у складі пропозиції ФОП ВОЄВОДІН ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ надано 
технічну специфікацію, в якій на порушення вказаних вимог не зазначено конкретні якісні та 
технічні характеристики запропонованого учасником товару. 

Зазначений недолік є підставою для відхилення поданої тендерної пропозиції відповідно 
до абзацу другого пункту 2 частини першої статті 31 Закону. 

 
ВИРІШИЛА: 
 
Визначити тендерну пропозицію учасника ФОП ВОЄВОДІН ОЛЕКСАНДР 

ВАЛЕНТИНОВИЧ  такою, що не не відповідає кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, 
установленим статтею 16 цього Закону та/або наявні підстави, встановлені частиною першою 
статті 17 цього Закону та таким що, тендерна пропозиція учасника викладена іншою мовою 
(мовами), аніж мова (мови), що вимагається тендерною документацією та такою, що не відповідає 
умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі. 

Відхилити тендерну пропозицію ФОП ВОЄВОДІН ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ, на 
підставі абзацу другого пункту 1 частини першої статті 31 Закону та абзацу третього пункту 2  



частини першої статті 31 Закону та на підставі абзацу другого пункту 2 частини першої статті 31 
Закону. 

 
По другому питанню 

Відповідно до вимог пункту третього частини 2 статті 32 Закону тендер автоматично 
відміняється електронною системою закупівель у разі відхилення всіх тендерних пропозицій 
згідно з цим Законом. 

ВИРІШИЛА: 

Оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель відповідну 
інформацію згідно з вимогами Закону. 

 
 
Уповноважена особа 
Управління "Укрспортзабезпечення"                КЕП                НОВІКОВА А.М. 




