
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2019-04-12-001701-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: 

Бевз Оксана , 380442890042, o.s.bevz@ukr.net 

 
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 

Ковзани – 3 пари; Светр 
хокейний тренувальний 
– 34 шт.; Гетри хокейні 
тренувальні – 34 пари. 

ДК 021:2015: 37410000-
5 — Інвентар для 
спортивних ігор на 
відкритому повітрі 

71 Одиниця  01001, Україна, 
місто Київ, Київ, 
вул. Еспланадна, 
буд. 30-Б  

до 01 липня 2019  

 
10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 
предмета закупівлі: 

95 000,00 UAH 

11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 950,00 UAH 

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

відсутня  

13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 02 травня 2019 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: 03 травня 2019 13:59  

18. Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

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

 



Додаток № 2 
до тендерної документації 

 
ТЕХНІЧНІ (ЯКІСНІ) ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ 

 
Запропоноване учасником товар повинен бути новим та таким, що не був у використанні, 

відповідати технічним характеристикам, встановленим в Технічних вимогах, викладених у даному 
додатку до тендерної документації.  

 
КОВЗАНИ BAUER VAPOR 1X (або еквівалент) 

Корпус ковзана – з високоміцного легкого композитного матеріалу 3-D lasted Curv® або 
еквівалент, що забезпечує професійний рівень захисту, знижену вагу, жорсткість і стійкість. 
Підтримка п'яти і щиколотки за допомогою використанням матеріалу Curv® Composite або 
еквіваленту. 
Підтримка ноги X-Rib або еквівалент, що додатково сприяє фіксації ноги всередині черевика, 
дозволяючи поліпшити швидкість і маневреність гравця, збільшивши передачу енергії. 
Верхня частина черевика посилена з вставкою Edge Comfort або еквівалент, що значно підвищує 
зручність і знижує рівень зносу ковзанів. 
Новий лайнер LOCK-FIT PRO або еквівалент, який перешкоджає утворенню вологи, зберігає 
ідеальний мікроклімат стоп і не зміщується. 
Зона щиколоток вистелена вкладишами з легкої піни, що сприяє кращій фіксації ніг. 
Новий полегшений захист ноги FLEX-LOCK PRO або еквівалент додані елементи якого 
підвищують рівень захисту від ударів та виключають пережимання гомілкостопа шнурками.  
Стабілізуюча система шнурівки LOCK-FIT PRO або еквівалент – сприяє міцності фіксації ноги та 
гнучкості структури. Затягування міцно фіксує ногу, не слабшаючи при енергійних рухах гравця. 
Устілка SPEED PLATE ™ або еквівалент забезпечує оптимальний баланс і стабільність, створює 
індивідуальну посадку і збільшує поверхню зіткнення ступні з підошвою, що дозволяє збільшити 
енергію та швидкість. 
Формування – Footbed SPEED PLATE ™ або еквівалент, з технологією Ortho-смола або 
еквівалент. 
Підошва – міцна та з вмістом ультралегкого карбону.  Лезотримач – TUUK Lightspeed EDGE або 
еквівалент; Леза – TUUK LS4 або еквівалент. 
Кількість – 3 пари. Розміри – 42, 43 та 44. Колір – чорний з червоними вставками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CВЕТЕР ХОКЕЙНИЙ ТРЕНУВАЛЬНИЙ 

Запатентована легка тканина поліестер Air-Knit, Ultrafil або 
еквівалент середньої ваги, подвійного в'язання.  
Щільність тканини - 120 гр/м2, склад – 100% поліестер. Зберігає 
форму після прання, не вицвітає та стійка до зносу. 
Сітчасті одношарові панелі панелі для вентиляції з боків під 
рукавами та шар захисту для збільшення міцності та 
зносостійкості на плечах. V-подібний виріз для шиї. 
Загальна кількість – 34 штуки:  



Для гравців по 5 штук білого кольору (з них 1 шт. розміру L та 4 шт. розміру XL), 5 штук чорного 
кольору (з них 1 шт. розміру L та 4 шт. розміру XL), 5 штук зеленого кольору (з них 1 шт. розміру 
L та 4 шт. розміру XL), 5 штук червоного кольору (з них 1 шт. розміру L та 4 шт. розміру XL), 5 
штук жовтого кольору (з них 1 шт. розміру L та 4 шт. розміру XL), 5 штук фіолетового кольору (з 
них 1 шт. розміру L та 4 шт. розміру XL). Для воротарів 4 штуки сірого кольору (4 шт. розміру 
XL) 
 
 

ГЕТРИ ХОКЕЙНІ ТРЕНУВАЛЬНІ 

Поліефірно-бавовняна суміш (55% 
поліестер, 45% бавовна). 
Еластична щиколотка з потовщенням, 
дихаюча натяжна тканина. 
Антибактеріальне покриття Ultra-fresh або 
еквівалент. 
Цупка поверхня для можливості 
використання липучок. 
Колір – синій. Кількість – 34 пари. 
Розмір – senior.  
 

 

 
________________________ 

Відповідно до частини сьомої статті 28 Закону з метою встановлення відповідності 
запропонованого учасником товару вимогам Замовника уповноважена особа може прийняти 
рішення про залучення державних органів, підприємств, установ, організацій відповідно до їх 
компетенції, а також використовувати дані відкритих джерел. 

До всіх посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип 
предмета закупівлі, джерело його походження або виробника - застосовується вираз «або 
еквівалент». 

Еквівалентом вважатиметься товар, який за характеристиками та своїм призначенням 
відповідає вимогам, встановленим Замовником. 
 


