
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2020-11-05-003174-a 
 

Найменування замовника: Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «РИНГ» 

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 
територіальної громади 

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 26438053 

Місцезнаходження замовника: 01001, Україна, Київська обл., Київ, вулиця Хрещатик, 
будинок 12 

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

Нікулін Андрій, +380638013278, RING876@UKR.NET 

Вид предмета закупівлі: Товари 

Узагальнена назва предмета закупівлі: ДК021-2015: 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор 
на відкритому повітрі (Верстат для заточування 
ковзанів - ДК 021:2015: 37411200-4, хокейний тренажер 
"Імітатор суперника"- ДК 021:2015: 37411200-4, 
хокейний тренажер "Шайбер"- ДК 021:2015: 37411200-
4, хокейна бігова доріжка- ДК 021:2015: 37411200-4) 

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 
заточування 
ковзанів 

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

1 од.  03115, Україна, 
Київська область, 
Київ, Львівська, 25  

до 25 грудня 2020  

Хокейний 
тренажер 
"Імітатор 
суперника" 

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

1 од.  03115, Україна, 
Київська область, 
Київ, Львівська, 25  

до 25 грудня 2020  

Хокейний 
тренажер 
"Шайбер" 

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

1 од.  03115, Україна, 
Київська область, 
Київ, Львівська, 25  

до 25 грудня 2020  

Хокейна бігова 
доріжка 

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

1 од.  03115, Україна, 
Київська область, 
Київ, Львівська, 25  

до 25 грудня 2020  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип днів Розмір 
оплати, 
(%) 

Поставка 
товару  

Покупець протягом 5 (п´ять) календарних днів 
після фактичної поставки кожної партії Товару та 
підписання Сторонами видаткової накладної на 

Пiсляоплата 5  Календарні 100  



фактично поставлений Товар перераховує на 
поточний рахунок Постачальника кошти за 
фактично поставлений Товар, а у випадку 
затримки бюджетного фінансування – протягом 3 
робочих днів з моменту отримання коштів 
відповідно до ст.49 Бюджетного кодексу України. 
Будь-які бюджетні зобов’язання та платежі з 
бюджету здійснюватимуться лише за наявності 
відповідного бюджетного призначення (ч. 1 ст. 23 
Бюджетного кодексу України).  

 

Розмір бюджетного призначення за 
кошторисом або очікувана вартість 
предмета закупівлі: 

1 056 346,00 UAH 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   1056346 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 10 564,00 UAH 

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

відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 23 листопада 2020 10:00 

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

відсутній 

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: 24 листопада 2020 15:53  

Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 

 



 
 
 

Додаток 3 
до тендерної документації 

 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ* 
до предмету закупівлі ДК021-2015: 37410000-5 Інвентар для спортивних ігор на відкритому 
повітрі (Верстат для заточування ковзанів - ДК 021:2015: 37411200-4, хокейний тренажер 

"Імітатор суперника"- ДК 021:2015: 37411200-4, хокейний тренажер "Шайбер"- ДК 021:2015: 
37411200-4,  хокейна бігова доріжка- ДК 021:2015: 37411200-4) 

 
У разі, якщо дане Технічне завдання містить посилання на конкретну марку, фірму, 

патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що Технічне завдання (технічні 
вимоги) містить(ять) вираз "або еквівалент". 
 

Учасник надає інформацію у довільній формі про застосування заходів із захисту довкілля. 
 
Термін поставки: до 25 грудня 2020 року. 

 
Вимоги до предмета закупівлі. 
1. Учасник повинен забезпечити передпродажну підготовку, введення машини  в 

експлуатацію, що підтверджується наданням довідки складеній в довільній формі. 
2. Учасник повинен здійснювати післяпродажне обслуговування Товару протягом 

гарантійного терміну експлуатації, що підтверджується довідкою в довільній формі. 
3. Учасник у складі тендерної пропозиції  надає гарантійний лист-підтвердження від 

виробника базового автомобіля або офіційного (дистриб’ютора/дилера/представника) виробника на 
території України щодо можливості поставки базового автомобіля в кількості та у строки, визначені 
тендерною документацією. У разі надання  гарантійного листа-підтвердження від офіційного  
дистриб’ютора/ дилера/представника виробника базового автомобіля, то учасником у складі 
тендерної пропозиції надається підтвердження від виробника, що такий представник є офіційним 
дистриб’ютором/дилером/представником виробника. 

4. Учасник у складі тендерної пропозиції  надає гарантійний лист-підтвердження щодо 
можливості поставки Товару з необхідними технічними характеристиками, в кількості та у строки 
визначені тендерною документацією, а також щодо забезпечення гарантійних та післягарантійних 
зобов’язань на території України. 

5. Учасник у складі тендерної пропозиції  надає довідку із зазначенням сервісних 
(сервісного) центрів (центру), на яких (якому) можливе гарантійне та післягарантійне обслуговування 
автомобіля. 
 

№ 
з/п Предмет закупівлі Вимоги до предмету закупівлі 

Технічні характеристики 
запропонованого 
Учасником товару* 

1 Верстат для 
заточування ковзанів 
"ProsharpAS 1001 
AllproSelfCentering" 
(або еквівалент) – 1 
одиниця 

- Підходить для заточування усіх типів 
хокейних і фігурних ковзанів  
- Можливість заточування CHANNEL Z 
- Забезпечує постійний тиск і 
рівномірну швидкість руху заточного 
диска для збереження профілю леза  
- Не менше 300 заточувань на одному 
камені  
- Можливість підключення пилососа  
- Низька шумність роботи  
- Гарантія – не менше 1 рік 
 
Технічні характеристики верстата : 
- Потужність: приводні двигуни 200 Вт, 
роз'їм 2000 Вт, загальна потужність 
2200 Вт  

 



 
 
 

- Напруга: 100-240 В, 50-60 Гц 
 - Довжина: не менше 800 мм  
- Ширина: не менше 300 мм  
- Висота: не менше 430 мм  
- Вага: не більше 32 кг  
- Висота не менше 300 мм  
- рівень шуму не більше 98 дБ  

2 Тренажер - Імітатор 
суперника 
STICKAssist (або 
еквівалент) – 1 
одиниця 

Рух ключки вліво/вправо  
Z- образний рух ключки  
Рух ключки по трапеції  
Рух ключки в довільному порядку  
Три швидкості для кожної програми: 
низька/середня/висока 
 Гарантія не менше 1 рік  

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ : 

- Довжина: 610 мм  
- Висота: 410 мм  
- Ширина: 470 мм (ширина в ногах 600 мм) 
- Вага : 25 кг  
- Рух ключки вліво/вправо: так  
- Рух ключки вперед/назад: так 
- К-ть програм : 4  
- К-ть швидкостей : 3  
- Кріплення для ключки: та (ключка в 
комплект не входить)  
- Поворотний пассер: дві гумки  
- Живлення: 190-240 В / 50 Гц (110 В / 60 
Гц за запитом)  
-Матеріал корпусу:  
Сталь / порошкове забарвлення  

 

3 Хокейна бігова 
доріжка "Генерал-
Хокей" (або 
еквывалент) – 1 
одиниця 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
-Розміри ковзної поверхні: довжина не 
менше 2000 мм, ширина не менше 
2000мм. 
- Швидкість руху: до 30 км / год 
- Зміна кута нахилу: максимальний кут 
нахилу - 12 градусів 
- Спеціальна майданчик для дріблінга 
- Зйомний поручень для початківців 
- Страхувальна система- висота не 
більше 3м, страхувальний пояс 
- Двигун і електрика: 3-х фазний двигун 
4 кВт розташування (ліве, нижнє)  
- Напруга живлення 380В 
- Високочастотний перетворювач 
- Рівень шуму не більше 80 дБ 
- Вага не менше 800кг 
- Висота тренажера не менше 450мм 
- Розміри: довжина габаритна не менше 
2800мм, ширина габаритна не менше 
2250мм 
- Емульсія для синтетичного льоду 1л 
- Синтетичний лід на основі 
високомолекулярного поліетилену PE- 
500. 

 



 
 
 

- Матеріал металоконструкції: 
вуглецева сталь, фарбування в будь-
який колір. 
 

4 Хокейний бросковий 
тренажер з 
інтерактивними 
мішенями ShaiberPro 
(Шайбер) (або 
еквівалент) – 1 
одиниця 

Повинна бути можливість 
встановити тренажер на: 
1. Льодовому майданчику, 
2. Кидковій зоні з сухим льодом, 
3.Домашніх умовах (двір, гараж, 
підземній стоянці). 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
1. Автоматична подача шайб 
(можливість загрузки 50 шайб) , 
2. Регулювання швидкості подачі шайб 
і темпу тренування, 
3.  4 інтерактивні мішені з різними 
режимами роботи, 
4. Підрахунок результатів кидків 
5. Встановлення кількості шайб в серії 
6. Пульт дистанційного керування 
тренажером. 
Розмір не менше 50*50*110 см,  
маса не більше 60 кг, 
Мішені для броскового тренажера не 
менше 50*50*25 см,  
масса не більше 23 кг. 
 

 

 
* Учасник повинен вказати конкретні технічні характеристики запропонованого товару, що в 

повному обсязі підтверджують відповідність вимогам Замовника, які визначені в  Додатку №3, без 
виразів «не менше»/ «не більше», «має бути» тощо) , а у разі надання еквіваленту, вказати 
технічні характеристики запропонованого еквіваленту. Всі технічні характеристики автомобіля 
повинні бути не гірші, ніж у замовленому товарі. 
 
 
При поставці Товару учасником  надається технічна і експлуатаційна документація, викладена українською чи 
російською мовою в друкованому вигляді та/або на електронних носіях. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


