
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

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 

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 03767831 

Місцезнаходження замовника: 01001, Україна, Київська обл., Київ, Еспланадна, 30б 

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

Ширченко Анастасія Анатоліївна, 380442466975, 
anastasiaukrsport@gmail.com 

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 відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі (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  01001, Україна, м. 
Київ, 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  01001, Україна, м. 
Київ, 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  

 

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 

500 000,00 UAH 



 

Джерело фінансування 
закупівлі 

Опис Сума 

Державний бюджет 
України  

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

500000 
UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 10 000,00 UAH 

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

відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 17 листопада 2020 10:00 

Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його 
надати): 

0,00 UAH 

Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його 
надати): 

відсутній 

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

Дата та час проведення електронного аукціону: 18 листопада 2020 11:52  

Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 
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Додаток 3 
до тендерної документації 

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 або 
еквівалент.Верстати повинні бути найвищої 

якості 

 

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 заточногокруга. 

Із системою самоцетрування леза Self Centering або 
еквівалентом,можливістю вибору жолобка від 6 до 40 мм та 

можливістю заточення Z-канавки. Обов’язкова наявність порту 
дляпідключення пилососу. На станках такого типу обов’язково 
мають бути присутні заточний круг MA70 або еквівалент, 

алмазний олівець NDT3 або еквівалент, атакож система зберігання 
профілю леза Prosharp Profile або еквівалент. 

 

 
 
 
 

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 98дБ. 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 – 
1шт; 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. 

Вимоги догарантійного 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  
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Вимоги до наявності сертифікатів якості об'єкту або
предмету закупівлі. 

Наявність сертифікату  

Особливості об'єкту або предметузакупівлі (безпека, Має бути доставлений у транспортувальному кейсі  
упаковка, умови відвантаження тощо).   
 

Найменування Опис Примітки 

Об'єкт або предмет закупівлі, який необхідно придбати. Тренажер для катання силовий 2штуки 

Можливі виробники зобов'язковим зазначенням “чи
еквівалент” та обґрунтування щодо вибору такого
виробника. 

ProSkater або евівалент 
еквівалент.  

 

Описоб'єкту або предмету закупівлі-перерахування та
докладний опис його характеристик (функціональні,
якісні, експлуатаційні тощо). 
*У разі необхідності можна включити доопису закупівлі 
креслення,ескізи, плани, фотографії тощо. 

Тренажер для катання силовий ProSkater (або 
еквівалент)призначений для дорослих спортсменів-

професіоналів використовується зметою 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. 

 

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 
іважким), створених за 
Технологією Crossunder 
Attachment.Тренажер 
постачається у 4 коробках 
(Hardware&Crossunder). 
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Вимоги догарантійного 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  

 
 

 
*Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з 
товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими 
нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. 
Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент». 
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 




