
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2021-06-15-004424-b 
 

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: 06 липня 2021 00:00 

Мова тендерної пропозиції: українська 

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

Дата та час проведення електронного аукціону: 06 липня 2021 14:44  

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».  
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_________________________ 

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

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


