
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2020-10-29-002997-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: Україна, Київ, 01001, Київська область, Еспланадна, 30б 

Вид предмета закупівлі: Товари  

Узагальнена назва предмета закупівлі: Верстат для заточки ковзанів, тренажер для катання силовий 
(ДК 021:2015: 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на 
відкритому повітрі). №1796 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:37410000-5: Інвентар для спортивних ігор на 
відкритому повітрі 

 

Назва предмета 
закупівлі 

Коди та назви 
відповідних 
класифікаторів предмета 
закупівлі і частин 
предмета закупівлі (лотів) 
(за наявності) 

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 

Верстат для заточки 
ковзанів (ДК 
021:2015: 37410000-5 
Інвентар для 
спортивних ігор на 
відкритому повітрі) 

ДК 021:2015: 37411200-4 — 
Ковзанярський та хокейний 
інвентар  

2 штуки  Україна, м. Київ, 
01001, м. Київ, 
Еспланадна, 30б  

до 21 грудня 
2020  

Тренажер для катання 
силовий (ДК 
021:2015: 37410000-5 
Інвентар для 
спортивних ігор на 
відкритому повітрі) 

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

2 штуки  Україна, м. Київ, 
01001, м. Київ, 
Еспланадна, 30б  

до 21 грудня 
2020  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, 
(%) 

Поставка 
товару  

Розрахунок за Товар здійснюється Покупцем у 
безготівковій формі шляхом перерахування коштів у 
національній валюті України на поточний рахунок 
Постачальника на підставі підписаної видаткової 
накладної в строк протягом 10 (десяти) робочих днів. 

Пiсляоплата  10  Робочі 100  

 

Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (для 
юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної 
особи): 

ТОВ "ТІ ДЖІ ДРУК"  



Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 498 000,00 UAH з ПДВ 

 

Джерело фінансування 
закупівлі 

Опис Сума 

Державний бюджет 
України  

Закупівля здійснюється в межах обсягів кошторисних призначень 
та відповідних асигнувань на 2020 бюджетний рік  

500000 UAH  

 



 
Державна установа "Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів 

“Укрспортзабезпечення ” 
ПРОТОКОЛ РОЗГЛЯДУ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ 

№UA-2020-10-29-002997-bвід 23.11.2020 р. 
уповноваженої особи Ширченко А.А. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
Розгляд тендерних пропозицій на відповідність усім критеріям та умовам, визначеним у 

тендерній документації щодо закупівлі Код ДК 021:2015(CPV):37410000-5 Інвентар для 
спортивних ігор на відкритому повітрі. 

По питанню  
1. Найменування замовника: Державна установа "Управління збірних команд та 

забезпечення спортивних заходів “Укрспортзабезпечення”. 
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 03767831 
3. Місцезнаходження замовника: вул. Еспланадна, буд. 30-Б, м. Київ, 01001,  
4. Категорія:Юридична особа, яка забезпечує потреби державиаботериторіальноїгромади. 
5. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: 
Ідентифікатор закупівлі: IDUA-2020-10-29-002997-b 
6. Місце та строки поставки товару: вул. Еспланадна, буд. 30-Б, м. Київ01001, по 

21.12.2020 
7. Перелік тендерних пропозицій: 
7.1.ТОВ "ТІ ДЖІ ДРУК" (остаточна пропозиція498 000,00грн). 
7.2.ФОП ВЕРНІКОВ СТАНІСЛАВ РОМАНОВИЧ (остаточна пропозиція499 000,00грн). 
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної 

особи) учасникаТОВ "ТІ ДЖІ ДРУК." 
9. Результат розгляду тендерної пропозиції (відхилення тендерної пропозиції/ 

допущення до аукціону).  
Пропозиція учасникаТОВ "ТІ ДЖІ ДРУК"(остаточна пропозиція 498 000,00грн) яка за 

результатами оцінки визнана найбільш економічно вигідною була розглянута на її відповідність 
кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16, вимогам встановленим статтею 17 
Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та умовам тендерної документації. 

Пропозиція учасникаТОВ "ТІ ДЖІ ДРУК" відповідає кваліфікаційним критеріям, 
встановленим статтею 16 Закону, тендерна пропозиція учасника відповідає вимогам тендерної 
документації, обставини, зазначені у статті 17 Закону, щодо зазначеного учасника встановлені 
не були. 

10. Підстави відхилення тендерної пропозиції згідно зі статтею 31 Закону України 
«Про публічні закупівлі» - відсутні. 

Підстави для відміни торгів/визнання їх такими, що не відбулись – відсутні. 
Враховуючи викладене, визначити переможцем процедури закупівлі тендерну 

пропозиціюТОВ "ТІ ДЖІ ДРУК" та прийняти рішення про намір укласти договір. 
ВИРІШИЛА/ВИРІШИВ  
1.Визначити переможцем процедури закупівлі тендерну пропозиціюТОВ "ТІ ДЖІ ДРУК" 

та прийняти рішення про намір укласти договір про закупівлю Код ДК 021:2015:37410000-5 
Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі. 

2. Забезпечити оприлюднення повідомлення про намір укласти договір ТОВ "ТІ ДЖІ 
ДРУК" на веб-порталі Уповноваженого органу. 

 
 
Уповноважена особа      Анастасія Ширченко 



1 
 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ* 

Предмет закупівлі: Довгостроковий інвентар для хокею з шайбою 

(ДК 021:2015: 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі (1796)) 

 

 

 

Найменування Опис Примітки 

Об'єкт або предмет закупівлі, який необхідно 

придбати. 

Верстат для заточки ковзанів 2 штуки 

Можливі виробники з обов'язковим зазначенням “чи 

еквівалент” та обґрунтування щодо вибору такого 

виробника. 

Prosharp AS 1001 PORTABLE-SC   

Опис об'єкту або предмету закупівлі - перерахування 

та докладний опис його характеристик 

(функціональні, якісні, експлуатаційні тощо). 

*У разі необхідності можна включити до опису 

закупівлі  креслення, ескізи, плани, фотографії тощо. 

Повністю автоматичний портативний верстат для 

заточки ковзанів із автоматичним рухом тримача леза 

з системою постійного тиску і постійної швидкості 

заточного круга. 

Із системою самоцетрування леза Self Centering, можливістю 

вибору жолобка від 6 до 40 мм та можливістю заточення Z-

канавки. Наявність порту для підключення пилососу. 

Заточний круг MA70, алмазний олівець NDT3, а також 

система зберігання профілю леза Prosharp Profile. 

 

 
 

 

 

Основні технічні характеристики та їх

 діапазонні значення (габаритні розміри, 

вага, жорсткість тощо). 

Технічні характеристики: Вага 28 кг, Габарити 74х27х30 см, 

Напруга 100-240 В, Частота 50-60 Гц, Потужність приводні 

двигуни 200 Вт, роз'єм 2000 Вт, загальна потужність 2200 Вт, 

рівень шуму 98 дБ. 3 роки гарантії або <20000 циклів 

заточування. 

 

Вимоги  до  умов  використання  об'єкту  або  

предмету закупівлі. 

Верстат для заточки ковзанів використовують у 

закритому приміщенні 

Комплектація: Заточний станок 

– 1 шт; Алмазний олівець – 1 шт; 

Алмазний брусок – 1 шт; 

Заточний диск – 1 шт; 

Міцний транспортувальний кейс – 1 

шт; 

Маркер – 1 шт; 

Щітка для чищення – 1 шт. 
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Вимоги  до  гарантійного  терміну  та  обсягу  

сервісних послуг об'єкту або предмету закупівлі. 

Наявність сервісного центру  

Вимоги до сертифікації об'єкту або предмету 

закупівлі. 

Обов'язкове безкоштовне навчання роботи на верстаті  

Технічний паспорт об'єкту або предмету закупівлі. Так  

Вимоги  до  наявності  сертифікатів  якості  об'єкту  

або предмету закупівлі. 

Наявність сертифікату  

Особливості  об'єкту  або  предмету  закупівлі  

(безпека, 

упаковка, умови відвантаження тощо). 

Має бути доставлений у транспортувальному кейсі  

 

Найменування Опис Примітки 

Об'єкт або предмет закупівлі, який необхідно 

придбати. 

Тренажер для катання силовий 2 штуки 

Можливі виробники з обов'язковим зазначенням “чи 

еквівалент” та обґрунтування щодо вибору такого 

виробника. 

ProSkater   

Опис об'єкту або предмету закупівлі - 

перерахування та докладний опис його 

характеристик (функціональні, якісні, 

експлуатаційні тощо). 

*У разі необхідності можна включити до опису 

закупівлі  креслення, ескізи, плани, фотографії тощо. 

Тренажер для катання силовий ProSkater 

призначений для дорослих спортсменів-

професіоналів використовується з метою розвитку 

сили нижньої та верхньої частини тіла та 

координації рухів. 

Перехресне кріплення для вправ «push / pull». 

 

 
 

Основні технічні характеристики та їх

 діапазонні значення (габаритні розміри, 

вага, жорсткість тощо). 

Технічні характеристики: Доріжка регулюється від 90 - 180 градусів. 

Матеріал - екструдований алюміній. Вага – 35 кілограмів. Посилені рейки 

з екструдованого алюмінію з 8 колесами на кожній рейці. Відсутній 

механізм блокування для регулювання та швидкості.  Сталева кріпильна 

пластина має закріплювати обидві доріжки разом. Плавна дія рухомого 

елемента з двома герметичними кульковими підшипниками на кожному 

колесі. Регульовані опори для ніг. Концентричне та ексцентричне 

навантаження на ноги за допомогою прогресивних смуг. 
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Вимоги  до  умов  використання  об'єкту  або  

предмету закупівлі. 

Тренажер використовують у закритому приміщенні Комплектація: набір з трьома 

видами шнурів за рівнем 

навантаження (базовим, середнім 

і важким), створених за 

технологією Crossunder 

Attachment. Тренажер 

постачається у 4 

коробках (Hardware & 

Crossunder). 

 

Вимоги  до  гарантійного  терміну  та  обсягу  

сервісних послуг об'єкту або предмету закупівлі. 

Немає  

Вимоги до сертифікації об'єкту або предмету 

закупівлі. 

Немає  

 
Технічний паспорт об'єкту або предмету закупівлі. 

Немає  

Вимоги  до  наявності  сертифікатів  якості  об'єкту  

або предмету закупівлі. 

Немає  

Особливості  об'єкту  або  предмету  закупівлі  

(безпека, упаковка, умови відвантаження тощо). 

Тренажер має бути доставлений у коробці  

 

 

 

 

Директор             Узаков Р.Г. 

 

 

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