
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2021-02-09-004259-a 
 

Найменування замовника: КП "Міст" 

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 30073882 

Місцезнаходження замовника: 84320, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. 
БЄЛЯЄВА, 113 

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

Анна Борисівна Терещенко, +380626488424, 
krammost@ukr.net 

Вид предмета закупівлі: Товари 

Узагальнена назва предмета закупівлі: Хокейне екіпірування та інвентар (ДК 021:2015 —
37410000- 5 «Інвентар для спортивних ігор на 
відкритому повітрі) 

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 

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

пара  84300, Україна, 
Донецька область, м. 
Краматорськ, Дружби, 
1а  

від 09 березня 2021 
до 31 грудня 2021  

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

пара  84300, Україна, 
Донецька область, м. 
Краматорськ, Дружби, 
1а  

від 09 березня 2021 
до 31 грудня 2021  

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

88 штуки  84300, Україна, 
Донецька область, м. 
Краматорськ, Дружби, 
1а  

від 09 березня 2021 
до 31 грудня 2021  

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

штуки  84320, Україна, 
Донецька область, 
Краматорськ, Беляєва, 
113  

від 09 березня 2021 
до 31 грудня 2021  

Шайби ДК 021:2015: 37411210-7 
— Хокейні шайби 

400 штуки  84300, Україна, 
Донецька область, м. 
Краматорськ, Дружби, 
1а  

від 09 березня 2021 
до 31 грудня 2021  

Ковзани ДК 021:2015: 37411220-0 
— Ковзани 

398 пара  84300, Україна, 
Донецька область, м. 
Краматорськ, Дружби, 
1а  

від 09 березня 2021 
до 31 грудня 2021  

 



Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

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

Поставка товару   Пiсляоплата  10  Календарні  100  
 

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 

915 000,00 UAH 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)   915000 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 4 575,00 UAH 

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

відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 25 лютого 2021 00:00 

Мова тендерної пропозиції: українська 

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: 25 лютого 2021 12:01  

Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 

 



ДОДАТОК  2 
до тендерної документації  

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - 
технічні вимоги до предмета закупівлі 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 
 
В місцях де 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, вважати вираз 
«або еквівалент». 

У зв’язку із тим, що вичерпний опис усіх необхідних характеристик щодо предмету закупівлі 
скласти неможливо, то в місцях де технічна специфікація містить 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, біля кожного такого посилання вважати вираз «або 
еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або 
еквівалент». 

Закупівля даного товару обґрунтована своїми якісними та технічними характеристиками, які 
найбільше відповідають вимогам та потребам замовника. 

Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, 
додатково у складі пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у 
порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що 
вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що 
пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквіваленту товару має відповідати якості, 
що заявлена у технічній специфікації Замовника. 

1. Підтвердження відповідності пропозиції учасника необхідним технічним, якісним та кількісним 
характеристикам предмета закупівлі, у тому числі відповідній технічній специфікації (у разі потреби – 
планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) у вигляді листа-гарантії наступного 
змісту: «Ми, зазначити найменування Учасника підтверджуємо відповідність своєї пропозиції 
технічним, якісним, кількісним характеристикам до предмета закупівлі, технічній специфікації та іншим 
вимогам до предмету закупівлі, що містяться в  тендерній документації, в т.ч. Додатку 2 тендерної 
документації, а також підтверджуємо можливість поставки товару, у відповідності до вимог, визначених 
згідно з умовами тендерної документації». У разі відсутності даного листа-гарантії пропозиція учасника 
відхиляється згідно абз. 1 п. 2 ч. 1 ст. 31 Закону України «Про публічні закупівлі». 

2. Тендерна пропозиція може бути подана лише стосовно повного обсягу товару передбаченого п. 
7 цього додатку. 

3. Якість товару, що передбачена  п.7 цього додатку повинна відповідати чинним нормативним актам  
законодавства України  щодо якості для товарів даного. 

4. Гарантійний строк на товари – не менше 6 місяців з дати поставки товару. На підтвердження 
цього учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист з точним зазначенням 
гарантійного строку на товари згідно п. 7 цього додатку. 

5. Товари, що пропонуються учасником повинні бути новими, та такими, що не були у 
використанні. 

6. Товари повинні бути в упаковці, яка відповідає характеру товару і захищає його від 
пошкоджень під час поставки. 

7. Технічних, якісних та кількісні характеристик товару: 
 

№ 
з/п 

Найменування товару та технічні / інші характеристики 
товару 

Одиниця 
виміру 

Розмір 
(розмірний 

ряд 
«Україна» 

Кількість 
 



5 Ковзани хокейні  (Пара) 

Марка: Bauer (або аналог) 

Характеристики черевика: 

• Конструкція: 3-х мірний, поліуретан; 
• Внутрішня підкладка: мікрофібра; 
• Фіксація п'яти: округла чаша; 
• Захист щиколотки: анатомічної форми з термопіни. 

Язик черевика:  

• Анатомічний, 2-х шаровий: фетр і метатарзальний 
захист для плеснової кістки; 

• Устілка: термоізолююча; 
Підошва і Лезо: 

• Підошва: термопластичная гума подвійної щільності; 
• Стакан: TUUK LightSpeed Pro (або аналог); 
• Лезо: з нержавіючої сталі Tuuk 

шт. 
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 Ковзани для фігурного катання (пара) 

Марка: Jackson (або аналог) 

Характеристики черевика: 

• Синтетичний верх з вініловим покриттям.  

• Підошва з ПВХ без технічного обслуговування. 

• Повністю покрита м'якою піною для комфорту і 
підтримки. 

Лезо: Ultima Mark I з нержавіючої сталі 
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 Шолом з решіткою (захист обличчя)  

Марка: Bauer  (або аналог) 

Розмір: YTH 

Колір: чорний 

Двошаровий захист з піни подвійної щільності, подвійні ребра 
жорсткості, ергономічні, прозорі навушники 

Швидке регулювання розміру. 

Повна захисна маска на шолом польового гравця 
виготовляється з високоміцної, вуглецевої сталі за фірмовою 
технологією True Vision. Покращена конструкція має 
оптимальну форму, надійно закриває обличчя хокеїста, 

Шт.  24 



захищаючи його від влучень шайби, ефективно розсіює силу 
удару. Маска забарвлена в сріблястий колір, який зводить до 
мінімуму відблиски, що виникають від освітлення катка, 
дозволяючи хокеїстові сконцентруватися на тільки грі. Прути 
маски розташовані під прямими кутами один до одного і мають 
оптимальну відстань між собою. Така конструкція маски і 
мінімальна контрастність кольору створюють відмінну 
видимість інших гравців і шайби. Регульована, плаваюча чаша 
для підборіддя виконана з м'якого, спіненого матеріалу, який 
сприяє ефективній амортизації ударів.  

 

 Шолом з решіткою (захист обличчя)  

Марка: Bauer  (або аналог) 

Колір: чорний 

Двошаровий захист з піни подвійної щільності, подвійні ребра 
жорсткості, ергономічні, прозорі навушники 

Швидке регулювання розміру. 

Повна захисна маска на шолом польового гравця 
виготовляється з високоміцної, вуглецевої сталі за фірмовою 
технологією True Vision. Покращена конструкція має 
оптимальну форму, надійно закриває обличчя хокеїста, 
захищаючи його від влучень шайби, ефективно розсіює силу 
удару. Маска забарвлена в сріблястий колір, який зводить до 
мінімуму відблиски, що виникають від освітлення катка, 
дозволяючи хокеїстові сконцентруватися на тільки грі. Прути 
маски розташовані під прямими кутами один до одного і мають 
оптимальну відстань між собою. Така конструкція маски і 
мінімальна контрастність кольору створюють відмінну 
видимість інших гравців і шайби. Регульована, плаваюча чаша 
для підборіддя виконана з м'якого, спіненого матеріалу, який 
сприяє ефективній амортизації ударів.  
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 Шайба 
Шайба менших розмірів, полегшена, призначена для дитячо-
юнацького хокею на льоду в Європі. 
Oрієнтовний  розмір: Ø 60 x 20 мм; Oрієнтовний вага: 90 м 
 

Шт. - 400 

 


