
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2018-08-21-000009-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: Уповноважена Особа Людмила, 380442890042, gradomskaya@usz.gov.ua 
 
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 

Костюм тренувальний - 90 
комплектів; Туфлі кросові - 90 
пар 

ДК 021:2015: 18410000-6 — 
Спеціальний одяг 

180 Одиниця  01001, Україна, місто Київ, Київ, 
Еспланадна, 30 Б  

до 31 жовтня 2018  

 
10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 270 000,00 UAH 

11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 5 000,00 UAH 

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

13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 01 жовтня 2018 09:00 

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: 02 жовтня 2018 15:16  

18. Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

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



Технічні характеристики спортивного одягу, спортивного взуття та 
аксесуарів загального призначення  

для хокею з шайбою 
 

КОСТЮМ ТРЕНУВАЛЬНИЙ (цінова пропозиція визначеного товару 
неповинна бути більшою - 1800,00 грн ) 

Тренувальний костюм складається з куртки та штанів (легінсів чи 
брюк). Куртка має спереду застібку-молнію, довгий рукав, комірець - стійку. 

Підходить чоловікам та жінкам.  
Для пошиття використовуються тканина типу "Polartec".  
Костюм тренувальний зберігає тепло і сухість під час тренувань, 

забезпечує швидке випаровування вологи тіла.  
 Костюм тренувальний є теплим, зручним та комфортним, відмінно 
облягає. Ідеально підходить для тренувань. 

 

ТУФЛІ КРОСОВІ (цінова пропозиція визначеного товару 
неповинна бути більшою - 1200,00 грн) 

 Верхня частина повинна бути виготовлена з повітропроникного 
нейлону і мікрофіби на основі поліуретану. У виробі не повинно бути 
внутрішніх швів, що забезпечує оптимальне облягання стопи за технологією 
360 градусів, яка робить їх зручними і легкими. У верхній частині також 
повинна використовуватись технологія для вентилювання стопи. 

Устілки повинні бути виконані з гладкого матеріалу ЕВА для 
оптимальної амортизації. Верхній шар підошви пришито до верхньої частини 
і виготовлено з матеріалу ЕВА на основі натуральних волокон. 

Проміжна підошва повинна бути виготовлена з фелона і являє собою 
цілісну деталь, що дозволяє пристосовуватись до різних видів поверхонь.  

Пінна або каучукова підошва виготовлена за технологією, яка 
передбачає ергономічний дизайн ліній вигинів стопи для плавного переходу 
від п’яти до носка під час зіткнення з поверхнею. П’ятка  укріплена таким 
чином, щоб вигин здійснювався тільки в підошві, забезпечуючи необхідну 
гнучкість і природнє зіткнення з поверхнею. 

Вага – до 300 грам. 


