
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2021-06-08-005734-c 
 

Найменування замовника: Централізована бухгалтерія дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 26476487 

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

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

Болбот Ганна Володимирівна, 380444625921, 
tender.zb@ukr.net 

Вид предмета закупівлі: Товари 

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 
номенклатурної 
позиції предмета 
закупівлі 

Код згідно з Єдиним 
закупівельним словником, 
що найбільше відповідає 
назві номенклатурної 
позиції предмета закупівлі 

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 

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

80 штуки  02192, Україна, м. 
Київ, м. Київ, вул. 
Міста Шалетт, 6  

до 01 вересня 
2021  

Рукавиці хокейні 
(краги) 
професійного рівня 

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

80 пара  02192, Україна, м. 
Київ, м. Київ, вул. 
Міста Шалетт, 6  

до 01 вересня 
2021  

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

101 комплект  02192, Україна, м. 
Київ, м. Київ, вул. 
Міста Шалетт, 6  

до 01 вересня 
2021  

Ключка хокейна 
професійного рівня 

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

124 штуки  02192, Україна, м. 
Київ, м. Київ, вул. 
Міста Шалетт, 6  

до 01 вересня 
2021  

 

Умови оплати: 

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

Поставка товару   Пiсляоплата  10  Робочі  100  

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 190 000,00 UAH 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   1190000 UAH  

 



Розмір мінімального кроку пониження ціни: 5 950,00 UAH 

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 24 червня 2021 00:00 

Мова тендерної пропозиції: українська 

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

Дата та час проведення електронного аукціону: 24 червня 2021 11:37  

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:  відсутні 

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: відсутні 

 



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 Марка: Bauer Combo (або еквівалент) 

Модель: 4500 Combo 

Розмір:S,-20 шт M-40 шт, L-20 шт  

Колір: білий  

Характеристики: 

Шолом: 

• Захист лобної кістки з продовженням захисту з боків голови; 

• Захист потиличної частини голови; 

• Захист верхньої поверхні голови; 

• Зовнішня частина з ударостійкого пластику; 

• Внутрішній захист з комбінації двох пін;  

• Регулювання розміру по голові; 

Шолом з решіткою захисту обличчя професійного рівня 

• 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. 

шт 80 



 

2 Рукавиці хокейні (краги) професійного рівня  
Марка: Вauer (або еквівалент) 
Модель: 2X, 2ХPRO 
Розмір:  
13 розмір -40 пар 
14 розмір-25 пар, 
 15 розмір-15 пар 
Колір: червоно-чорні 
Захист:  
піна SHOCK LITE 
додаткові вставки з полікарбонату на зовнішній частині 
рукавички; 
система захисту великого пальця: 3х сегментна рухлива система 
з полікарбонату. 
Матеріал - Кручений Про-нейлон. 
Підкладка THERMO CORE в поєднанні з HYPERSENSE в 
пальцях 
Долонька CONNEKT PLUS PALM 
Манжета - Профільна, сегментована. 

пара 80 

3 Форма Ігров 

Хокейний светр анатомічного крою виготовлений зі 
двох видів тканини різної щільності. Основні деталі виготовлені 
зі поліестеру щільністю 200 гр/м2. 

Допоміжні види тканин  - це сітка щільністю 100 гр/м2, 
котра служить, як вентиляційні отвори під пахвами. Усі рукави 
мають внутрішні накладки на ліктях, що додають гарніших 
експлуатаційних властивостей. 

Хокейні гетри  виготовляютья з трьох різих тканин, 
котрі відрізняються за своїм функціональним призначенням. 

Основна частина зроблена з поліестеру щільністю 280 гр/м2. Ця 
деталь витримує більш тривалі навантаження в процесі гри, а 
саме падіння та ковзання  по льодовому майданчику. Завдяки 
зменшеній еластичності та завдяки більш гарним 
експлуатаційним властивостям ми використовуємо саме її. 
Друга частина використовується зі поліестеру щільністю 200 
гр/м2. Завдяки більшій властивості  саме ця деталь найкраще  
підходить для правильного функціювання цього виробу. Третя 
деталь гетрів, яка  відповідає за терморегуляцію гравця – це 
вентиляційна сітка. Кожна пара гетрів оздоблюється білою 
липучкою , цей монтаж є найсучаснішим на даний момент та 
найбільш популярний у гравців. На  липучці дуже зручно писати 
номери маркером – це дуже зручно , щоб не наплутати у 
спортивному побуті.                                                                              
Усі вироби зшиваються текстурованими  та армованими 

компл 101 



поліестеровими нитками товщиною  80 tkt, котрі мають високу 
еластичну властивість на розрив. 

Метод нанесення зображення сублімація – найбільш 
поширений  для виготовлення хокейних светрів та гетрів. 

Розмір хокеїста визначається з наступних параметрів: 
зріст, вага та амплуа гравця. Номер визначається додатково. Ми 
пропонуємо алгоритм для визначення розмірів на всі роки для 
того, щоби хокейні светри могли переходити між секціями. 

 

 

Розмір:Sr.44розмір-21 комплект 

42 розмір-30 комплектів 

  40 розмір- 30 комплектів 

  38 розмір- 20 комплектів 

Характеристики: 

 

4 Ключка хокейна професійного рівня 

Розмір: Senior.  

Марка: Bauer (або еквівалент) 

Модель: 3SPRO. 

Жорсткість (flex): 70, 77, 87-  

124  шт. 

Загин: P92, P28. 

Хват: лівий – 100 од., правий – 24од. 

Матеріал: Ключка має цільну конструкцію Monocomp, 
створену з використанням технології виробництва High-
Performance Mold, п'ятистороння форма труби, вуглецеве 
волокно TeXtreme 15К-18K Carbon Fiber, сердечник Dual-
Bridge, високоякісного матеріалу з зовнішнім шаром з 
TeXtreme, технологія плетіння Advanced Carbon Layering, а 
також система смол DuraFlex. Геометрія шафта з 
округленими кутами і двояковогнутого стінками. 
Конструкція гака MaxBalance.  

шт. 124 

 



Ключка хокейна  

 

 
Строк поставки: за рахунок постачальника до 01.09.2021 року  на адресу вул. 
Міста Шалетт, 6. 02192, Північно-Броварській масив, Дніпровський район, Київ. 
Протягом 3-х робочих днів з дня закінчення аукціону, переможець аукціону повинен 
надати зразки замовнику з ознайомленням якісних характеристик товару. 

 
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". 

 

 

 

 

 

 

 

 


