
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2020-11-02-003367-b 
 

Найменування замовника: Централізована бухгалтерія дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл 

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 26476487 

Місцезнаходження замовника: 02098, Україна, Київська обл., Київ, проспект 
П.Тичини,18 

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

Марянов Іван Дмитрович, 380634007234, 
tender.zb@ukr.net 

Вид предмета закупівлі: Товари 

Узагальнена назва предмета закупівлі: Хокейне екіпірування для ДЮСШ 
«Крижинка» 

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 

Хокейне 
екіпірування для 
ДЮСШ 
«Крижинка» 

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

1039 штуки  02192, Україна, м. 
Київ, м. Київ, м. 
Шалетт,6  

до 20 грудня 2020  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%) 

Поставка товару   Пiсляоплата  10  Робочі  100  

 

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 

1 813 000,00 UAH 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   1813000 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 9 065,00 UAH 

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

відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 18 листопада 2020 09:00 



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: 19 листопада 2020 12:45  

Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 

 



Додаток №3                     Тендерної  документації  

 

Технічні вимоги 

на закупівлю  
№ 
з/п 

Найменування товару та 
технічні / інші 

характеристики товару у 
відповідності до вимог 
Тендерної документації 

Одини-ця 

виміру 

Кіль-кість 

 

1 Ключка хокейна  

Розмір:Senior.  

Матеріал: композитна-сплав 
скловолокна та вуглецевого 
волокна 3K-12К. Крюк 
додатково посилений 
зовнішнім армуванням з 
вуглецевого волокна Carbon 
UD. Матеріал внутрішнього 
сердечника в гаку піна 
AeroFoamI. 

Марка: Bauer (або аналог) 

Жорсткість (flex): 70-102 

Хват: лівий – 200 од., правий – 
50 од. 

шт. 250 

2 Шолом з решіткою захисту 
обличчя  

Марка: Bauer Combo (або 
аналог) 

Розмір:S, M, L.  

Колір: білий  

Характеристики: 

Шолом: 

• Захист лобної кістки з 
продовженням захисту з боків 
голови; 

шт. 18 



• Захист потиличної частини 
голови; 

• Захист верхньої поверхні 
голови; 

• Зовнішня частина з 
ударостійкого пластику; 

• Внутрішній захист з 
комбінації двох пін;  

• Регулювання розміру по 
голові; 

• Захист вух знімні захисні 
елементи з пластику; 

• Регулювання за допомогою 
викрутки. 

Маска шолома: 

• Плаваючий захист 
підборіддя; 

• Підборідник одинарної 
щільності з каналами для 
відводу вологи; 

• Маска з металу, який 
витримує потужні удари при 
попаданні шайби або ключки, 
надійно захищаючи обличчя 
гравця. 

3 Ковзани хокейні  

Марка: Bauer (або аналог) 

Розмір:Sr.7-12 

Характеристики черевика: 

• Зовнішня обробка 
корпусу черевик з 
композитного матеріалу 
Flex Composite; 

• Внутрішня підкладка: 
Матеріал внутрішньої 
підкладки гидрофобная 
мікрофібра; 

пар 18 



• Фіксація п'яти: округла 
чаша; 

• Захист щиколотки: 
анатомічної форми з 
термопіни; 

• Термоформуємий. 
Язик черевика:  

• Анатомічний, 2-х 
шаровий: повстяний 
язичок з сітчастою 
вставкою для плеснової 
кістки; 

• Устілка: Внутрішня 
устілка FormFit; 

Підошва і Лезо: 

• Підошва: Матеріал 
підошви ProTPU-
пластик; 

• Стакан: TUUK 
LightSpeed Edge 

Лезо: з нержавіючої сталі 
TUUK LS1, LS+ (або аналог). 

4 Рукавиці хокейні (краги)   

Марка: Вauer (або аналог) 

Розмір:13,14,15. 

Колір: синій  

Захист: 

• захисне наповнення: 
комбінація піни 
середньої і високої 
щільності; 

• додаткові вставки з 
полікарбонату на 
зовнішній частині 
рукавички; 

• система захисту 
великого пальця: 3х 
сегментна рухлива 
система з 
полікарбонату. 

Матеріал - Кручений Про-
нейлон. 

Вказівний палець - 3х 

шт. 18 



сегментний, інші 2х сегментні. 

Долонька - укріплена на 
долоні. 

Манжета - Профільна, 
сегментована. 

5 Шорти хокейні захисні  

Марка: Вauer (або аналог) 

Розмір: Sr. S, M, L, XL. 

Характеристики: 

• матеріал: зносостійкий 
нейлон 

• захист виконаний з піни 
середньої щільності;  

• збільшений захисний 
елемент хребта з 
пластиковими 
вставками; 

• пластикові вставки в 
області стегон і нирок 
для додаткового 
захисту; 

• регульований м'який 
ремінь для кращої 
фіксації; 

влагоотводящая підкладка. 

шт 18 

6 Нагрудник хокейний 
захисний   

Марка: Вauer (або аналог) 

Розмір: Sr.S,M,L,Xl. 

Характеристики: 

• Внутрішнє 
наповнення - спінені 
матеріали, які 
дозволяють 
витримувати потужні 
попадання шайбою, 
падіння і зіткнення; 

• Плечова чаша - 
виготовлена з міцних 
синтетичних матеріалів  
забезпечуючих 

шт. 18 



максимальний захист 
плечового пояса, в 
якості основи 
формований пластик та 
піна середньої 
щільності;  

• Центральна частина – 
із спеціальним 
посиленим захисним 
елементом, який 
дозволяє гравцеві 
вільно рухатися і 
забезпечує додатковий 
захист грудини за 
рахунок поглинання 
енергії удару;  

• Задня панель - 
обладнана міцної 
вставкою яка 
забезпечує посилений 
захист хребта;  

Внутрішня підкладка - з 
дихаючого матеріалу який 
забезпечує оптимальний 
мікроклімат усередині захисту 
та високи зносостійкі 
властивості. 

7 Налокітник хокейний   

Марка: Вauer (або аналог) 

Розмір:Sr. S, M, L, Xl. 

Характеристики: 

• рухома конструкція з 
двох елементів захисту 
(протектор захисту 
біцепса і передпліччя); 

• вбудовані литі чаші, 
технологія яка запобігає 
вивихам і травмам 
ліктьових суглобів при 
падінні; 

• ліктьова чаша виконана 
з формованого пластика 
і покрита з зовнішньої і 
з внутрішньої сторони 
піною середньої 
щільності; 

• внутрішня зносостійка 

шт. 18 



підкладка виготовлена з 
вологостійкого 
матеріалу; 

3-х точкова еластична система 
кріплення. 

8 Наколінники (щитки)  

Марка: Bauer (або аналог) 

Розмір: 14, 15, 16, 17. 

Характеристики: 

• Синтетичні матеріали 
покращуючі гнучкість і 
захист; 

• Знімна підкладка яка 
забезпечує краще 
регулювання і легкий 
догляд; 

• Внутрішня 
вологовідштовхувальна 
підкладка з 
гідрофобного 
матеріалу; 

• Легка конструкція з 
шарнірної системою 
кріплень яка забезпечує 
поліпшену рухливість і 
захист; 

• Анатомічна форма;  
• Елементи, що 

закривають бічну 
частину коліна, і щиток, 
що закриває гомілку, 
повинні мати додаткове 
посилення пластиковою 
вставкою; 

Еластична система кріплень 
для ідеальної щільної посадки 
зручно і легко налаштовується 
за розміром. 

шт. 18 

9 Шайба хокейна 

Марка:RUBENA (або аналог) 

Розмір: діаметр 7,62 см, 
висота 2,5 см. 

шт. 300 



Характеристики: 

• матеріал: вулканізована 
гума 

 

10 Хокейний баул на колесах 

Марка: Bauer (або аналог) 

Розмір: Sr. 

Характеристики: 

• з міцного тканого 
поліестеру  

• Дно додатково 
посилено пластиковими 
вставками 

• телескопічна ручка 
вмонтована в дно сумки 

• одне велике, центральне 
відділення, що 
закривається на клапан 
з пришитою по 
периметру застібкою 
блискавкою. 

• на бічній поверхні 
накладна кишеня із 
застібкою блискавкою. 

шт. 18 

11 Шнурки 

Марка:Bauer (або аналог) 

Розмір: 96”-120” 

Характеристики: 

• середня ступінь 
воскової просочення 

• високоміцний нейлон 
 

пар 100 

12 Леза для ковзанів 

Марка:Bauer (або аналог) 

Розмір: 7-11 

Характеристики: 

пар 5 



• Високоякісна 
нержавіюча сталь High-
Grade з відполірованим 
верхнім шаром 

• LIGHTSPEED EDGE 
 

13 Ізолента для ключок 

Марка:Renfrew (або аналог) 

Розмір: Ширина 24мм  

Довжина 50м 

Характеристики: 

• з нанесеним шаром, що 
клеїть, який має 
відмінну адгезію 
виготовлена з 
синтетичного матеріалу 
має високу міцність і 
зносостійкість. 

 

шт. 150 

14 Пляшка для води 

Марка:Bauer (або аналог) 

Розмір: 950 мл. 

Характеристики: 

• Матеріал корпусу: 
пластик 

• без БПА 
• Безпечна 

непротекаемкришка 
 

шт. 20 

15 Ковзани хокейніворотарські 

Марка: Bauer (або аналог) 

Розмір:Sr. 

Характеристики черевика: 

• Зовнішня обробка 
корпусу черевик з 
композитного матеріалу 
Flex Composite; 

пар 2 



• Внутрішня підкладка: 
Матеріал внутрішньої 
підкладки гидрофобная 
мікрофібра; 

• Фіксація п'яти: округла 
чаша; 

• Захист щиколотки: 
анатомічної форми з 
термопіни; 

• Термоформуємий. 
Язик черевика:  

• Анатомічний, 2-х 
шаровий: повстяний 
язичок з сітчастою 
вставкою для плеснової 
кістки; 

• Устілка: Внутрішня 
устілка FormFit; 

Підошва і Лезо: 

• Підошва: Матеріал 
підошви ProTPU-
пластик; 

• Стакан:  VertexEdge 
Лезо: з нержавіючої 
сталіLS2G, LS3G(або аналог). 

16 Щитки воротарські  

Марка: Bauer (або аналог) 

Розмір:Sr. 

Характеристики: 

• матеріал для зовнішньої 
обробки фронтальної 
поверхні щитків 
синтетична шкіра. В 
якості внутрішнього 
наповнення 
фронтальної поверхні в 
даній моделі 
використовується піни 
високої щільності. 

• зовнішня обробка 
синтетична шкіра COR 
Tech ST 

• Канал для ніг 

пари 2 



синтетична замша AX 
Suede Quattro 

17 Блокер 

Марка:Bauer (або аналог) 

Розмір: Sr. 

Характеристики: 

Захист воротаря (блокер) 
професійного рівня має 
безконтактну конструкцію, що 
підвищує довговічність та 
забезпечує максимальну 
блокуючу поверхню. Бічна 
стінка також додатково 
підсилена, щоб створити 
жорсткий бік для подальшого 
захисту рук. Захист великого 
пальця широкої форми для 
кращого закриття шайб, 
конструкція манжету великого 
пальця для максимального 
захисту і охоплення. Кут 
нахилу 590 забезпечує 
додаткову рухливість зап'ястя. 
Захист великого пальця і 
манжети з литого спіненого 
поліетилену для кращого 
поглинання ударів. Швидке і 
зручне регулювання манжетів 
за допомогою спеціального 
ремінця. Підвищена міцність 
фронтальної поверхні блокера, 
зносостійка долоню блокера з 
синтетичного матеріалу для 
більш зручного хвата ключки. 
Ламінована поверхня блокера 
із застосуванням 
піноматеріалу подвійної 
щільності і пінополіетилену 
дозволяє точніше 
контролювати відскік шайби. 

 

шт. 2 



18 Пастка 

Марка:Bauer (або аналог) 

Розмір: Sr. 

Характеристики: 

Захист воротаря (пастка) 
професійного рівня це 
відмінний вибір для воротарів, 
які хочуть мати якісний захист 
і високу функціональність. 
Пастка має легку конструкцію 
і виконана з синтетичної шкіри 
з додатковим посиленням в 
місцях максимального зносу. 
Піна різної щільності в якості 
внутрішнього наповнення в 
поєднанні з пластиковими 
вставками гарантує 
ефективний захиструки 
воротаря. Тильна сторона 
пастки має сегментовану 
будову, яке дає воротарю 
додаткову гнучкість і захист. З 
внутрішньої сторони долоня 
виконана з міцного поліестеру 
і має додаткове покриття з 
піни. Невеликий вигин 
дозволяє руці перебувати в 
постійній готовності до 
прийому шайби в положенні 
Game-ready, що скорочує час 
реакції воротаря і гарантує 
потрапляння шайби в пастку. 
Мікрофібра, використовувана 
в якості внутрішньої 
підкладки, забезпечує 
комфортний стан руки. Пастка 
має нейлоновий карман Single-
T, який допомагає утримувати 
шайбу і забезпечує 
передбачуваний рикошет 
шайби. Кут кишені 
становить60°.Конструкція 
Baseball style, де при закритті 

шт 2 



великий палець з'єднується з 
вказівним, робить закриття 
пастки легше і при закритті 
пастки допомагає направити 
шайбу в кишеню. Пастка має 
двосекційну конструкцію 
манжети і великого пальця, що 
створює об'ємну і більш 
ефективний захист і додаткову 
рухливість. Двоскладовий 
манжет збільшує діапазон 
руху руки в зап'ясті. Щільна 
посадка створюється системою 
регулювальних ременів. 

19 Шорти воротарські 

Марка:Bauer (або аналог) 

Розмір: Sr. 

Характеристики: 

• товстий шар піни 
середньої щільності, 
яка посилена 
пластиковими 
вкладками. Захист 
тазостегнових суглобів 
повинен мати плаваючу 
конструкцію і виконана 
з використанням піни 

• З використанням 
композитного матеріалу 
Curv 

• Система ременів Fast 
Strap 

 

 

шт. 2 

20 Нагрудник воротарський 

Марка:Bauer (або аналог) 

Розмір: Sr. 

Характеристики: 

• піна високої щільності, 
сегментована будова, 

шт. 2 



плечові чаші посилені 
формованим 
пластиком. Область 
ключиць має систему 
регулювання 

• захист в області ребер 
Comfort Edge 

• піна Poron XRD 
 

21 Захист паху воротарська 

Марка:Bauer (або аналог) 

Розмір: Sr. 

Характеристики: 

• Передня панель із 
захисною чашею за 
технологією FleXorb 

• Захисна чаша з м'якою 
формованной кромкою 
Comfort Edge 

 

шт. 2 

22 Захист шиї воротарська 

Марка:Bauer (або аналог) 

Розмір: Sr. 

Характеристики: 

• Зовнішня обробка 
скомбінована з 
високоміцного нейлону 

• піна подвійної 
щільності 

• Область грудини 
закривається піною 
високої щільності і має 
додаткове посилення 
вставкою з матеріалу 
Max-Sorb 

• Внутрішня підкладка з 
мікрофібри Thermo Max 
+ 

 

шт. 2 

23 Ключка воротарська шт. 14 



Марка:Bauer (або аналог) 

Розмір: Sr. 

Характеристики: 

• спінений двошаровий 
вкладиш на 
ущільнювачі гака. 

• легка карбонова 
конструкція з 
вуглецевим 
напиленням. 

• вуглецеве волокно 
 

24 Хокейнийбаул воротарський 

Марка:Bauer (або аналог) 

Розмір: Sr. 

Характеристики: 

 

• міцний тканий 
поліестер 

• Дно додатково 
посилено пластиковими 
вставками 

• телескопічна ручка 
вмонтована в дно сумки 

• одне велике, центральне 
відділення, що 
закривається на клапан 
з пришитою по 
периметру застібкою 
блискавкою. 

• на бічній поверхні 
накладна кишеня із 
застібкою блискавкою. 

шт. 2 

25 Майка тренувальна 

Марка:Bauer (або аналог) 

Розмір: Sr. 

Характеристики: 

• Плоска сітка з 100% 

шт. 20 



поліестеру 
• посилена прострочки і 

перехресний 
блокуючий комір 

 

26 Майка ігрова 

Марка:Bauer (або аналог) 

Розмір: Sr. 

Характеристики: 

• Плоска сітка з 100% 
поліестеру 

• посилена прострочки і 
перехресний 
блокуючий комір 

 

шт 40 

27 Гамаші тренувальні 

Марка:Bauer (або аналог) 

Розмір: Sr. 

 

 

 

пар 20 

 
 

 
1. Умови оплати: відстрочка платіжу. 
2. Джерело фінансування: місцевий бюджет.   

3. Гарантійний термін на Товар встановлюється тривалістю 12 місяців  

 

 

* транспортні витрати входять в вартість товару; 

Оголошена вартість закупівлі розрахована на товар, зазначений вище 
необхідний до закупівлі. Будь-яке посилання на торгівельну марку, країну-
виробника є найбільш бажаною. Будь-який запропонований постачальником 
еквівалент повинен 100% відповідати висунутим вимогам.   



У разі, якщо учасник запропоновує еквівалент товару, він обов’язково 
додатково повинен надати у складі тендерної пропозиції опису товару, 
документальне підтвердження повної відповідності основних технічних 
характеристик замовленого нами товару з обов'язковим відображенням у таблиці 
порівняльних характеристик. 

          * В місцях де технічне завдання містить посилання на конкретні торговельну 
марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його 
походження або виробника, вважати вираз "або еквівалент". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


