
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення спрощеної/допорогової закупівлі 

UA-2021-07-22-004699-c 
 

Найменування замовника: Комунальний заклад "Комплексна дитячо-юнацька спортивна 
школа "ХТЗ" Харківської обласної ради 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 31557611 

Місцезнаходження замовника: 61046, Україна, Харківська область, Харків, пр-т 
Московський, 244/1 

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

Пащенко Олена Юріївна, +380577820440, 
sgp334457@gmail.com 

Вид предмета закупівлі: Товари 

Назва предмета закупівлі: Ключка хокейна WARRIOR ALPHA DX доросла або 
аналогічна професійна ключка бренду WARRIOR, 
налокітники WARRIOR ALPHA DX SR дорослі (розмір L) або 
аналогічні професійні налокітники бренду WARRIOR 

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 

Ключка хокейна 
WARRIOR ALPHA DX 
доросла або аналогічна 
професійна ключка 
бренду WARRIOR 

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

20 шт  61046, Україна, 
Харківська 
область, м. Харків, 
пр. Московський, 
244/1  

до 31 жовтня 
2021  

Налокітники WARRIOR 
ALPHA DX SR дорослі 
(розмір L) або аналогічні 
професійні налокітники 
бренду WARRIOR 

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

7 пар  61046, Україна, 
Харківська 
область, м. Харків, 
пр. Московський, 
244/1  

до 31 жовтня 
2021  

 

Умови оплати: 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип днів Розмір 
оплати, 
(%) 

Поставка 
товару  

Оплата за договором проводиться у 
безготівковому порядку шляхом перерахування 
грошових коштів на розрахунковий рахунок 
Постачальника протягом 30 календарних днів з 
моменту поставки відповідної партії товару на 
склад Покупця.  

Пiсляоплата 30  Календарні 100  



 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 139 500,00 UAH 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Інше  кошти обласного бюджету  139500 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 697,50 UAH 

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

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 30 липня 2021 00:00 

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: відсутній  

Дата та час проведення електронного аукціону: відсутній  

 



Додаток №1 
ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ, КІЛЬКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ВИМОГИ)  

ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 
Найменування предмета закупівлі: ДК 021:2015 37410000-5 - Інвентар для спортивних ігор 
на відкритому повітрі (Ключка хокейна WARRIOR ALPHA DX доросла або аналогічна 
професійна ключка бренду WARRIOR, налокітники WARRIOR ALPHA DX SR дорослі (розмір 
L) або аналогічні професійні налокітники бренду WARRIOR) 
Місце постачання товару: 61046, м. Харків, просп. Московський, 244/1 
Строк постачання товару: до 31.10.2021 року 
Кількість товару: Ключка хокейна WARRIOR ALPHA DX доросла або аналогічна професійна 
ключка бренду WARRIOR – 20 шт., налокітники WARRIOR ALPHA DX SR дорослі (розмір L) 
або аналогічні професійні налокітники бренду WARRIOR – 7 пар. 

Ключка хокейна WARRIOR ALPHA DX доросла – 20 шт. 
Технічні характеристики: 

Ключка хокейна WARRIOR ALPHA DX - модель професійного рівня. 

Конструкція ключки True1 Phantom Feel One-Piece створена в процесі, який робить ключку 
цільної з повністю відлитими трубою і крюком, це призводить до кращого контролю і відгуку 
ключки за рахунок усунення точки злиття труби і гака. При виробництві цієї моделі 
використовується високоякісне, вуглецеве волокно Minimus 1400D з плотським плетінням, яке 
міцніше, легше і чутливіще вуглецевого волокна, використовуваного в попередніх моделях. 
Односпрямоване зовнішнє нашарування, що покриває трубу, надає ключці абсолютно новий 
зовнішній вигляд. Низька точка прогину Mid Low Kick дозволяє реалізовувати швидкі кидки і 
забезпечує швидке завантаження ключки. Унікальна форма труби Sabre Taper відмінно 
поєднується з точкою низького прогину, забезпечуючи стабільність при крученні в нижній 
третині труби і надаючи кидку максимальну точність. Труба має увігнуті бічні стінки з 
закругленими кутами. Форма рукоятки Ergo дозволяє легше утримувати і краще управляти 
ключкою. Підняті текстурні зони Apex Performance Tacky Grip забезпечують відмінне 
зчеплення між рукавичками і ключкою протягом всієї гри. Гак має нову конструкцію Fuelcore, 
яка покращує відчуття шайби і має відмінну довговічність. Легкий полімер з композитним 
армуванням, який використовується в конструкції гака, запобігає передчасному руйнуванню 
гака, знижує рівень вібрацій і збільшує інформативність гака. 

Налокітники WARRIOR ALPHA DX SR дорослі (розмір L) – 7 пар. 
Технічні характеристики: 

- DYNAMIC STRIKE - захист Pro-рівня, розроблений для чудової посадки, захисту та 
мобільності; 

- 3-PIECE - нова трьохкомпонентна конструкція, що забезпечує природний рух і максимальну 
мобільність ліктя; 

- DX SHELL - спресована EVA-піна з унікальною технологією SHELL SKIN TEXTURE додана 
в ключові зони для забезпечення додаткового рівня захисту там, де це необхідно найбільше; 

- SLING WRAP - універсальна система ременів безпеки, яка фіксує лікоть в спеціальній кишені, 
що забезпечує зручне прилягання і захист від ударів; 

- PREMIUM PROTECTION - легкі ергономічні протиковзні і біцепсові кожухи; 

- WARTECH FNC STRECH SLEEVE - жовта натяжна втулка STRIKE з матеріалу Polygiene, 
завжди зберігає налокітники прохолодними, сухими та без запаху. 

Загальні вимоги. 
1. За умови відсутності предмету закупівлі, а саме ключки хокейної WARRIOR ALPHA DX 
доросла, налокітників WARRIOR ALPHA DX SR дорослі (розмір L) розглядається можливість 
придбання аналогічних товарів бренду  WARRIOR з відповідними технічними та якісними 
характеристиками. 



2. Якщо Учасник у складі тендерної пропозиції пропонує аналогічні товари, то повинен 
вказати їхні технічні та якісні характеристики. 
3. Товар, що є предметом закупівлі, повинен бути новим, таким, що не був у експлуатації. 
4. До ціни пропозиції учасника повинні бути включені наступні витрати:  
- податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з 
чинним законодавством;  
- витрати на поставку товару до місця поставки (передачі) товару;  
- інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством та цим 
Оголошенням.  
5. До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у 
процесі здійснення спрощеної процедури закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням 
договору.  
6. Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних 
бюджетних асигнувань.  
7. Товар (при поставці) повинен супроводжуватись документами, що підтверджують якість та 
безпеку (у передбачених законодавством випадках).  
8. Учасник-переможець повинен забезпечити поставку товару, якість якого відповідає вимогам 
стандартів, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду та 
умовам Оголошення.  
9. Приймання-передача товару здійснюється Сторонами в порядку, що визначається чинним 
законодавством України.  
 


