
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення спрощеної/допорогової закупівлі 

UA-2021-06-23-000397-a 
 

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 CCM JETSPEED PRO2 SR доросла, налокітники 
CCM Super Tacks Sr дорослі 

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 CCM 
JETSPEED PRO2 SR 
доросла 

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

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

до 30 вересня 
2021  

Налокітники CCM 
Super Tacks Sr 
дорослі 

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

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

до 30 вересня 
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 
Покупцю.  

Пiсляоплата 30  Календарні 100  

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 122 000,00 UAH 



Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Інше  Кошти обласного бюджету  122000 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 610,00 UAH 

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

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 02 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 CCM JETSPEED PRO2 SR доросла, налокітники CCM Super 
Tacks Sr дорослі) 
Місце постачання товару: 61046, м. Харків, просп. Московський, 244/1 
Строк постачання товару: до 30.09.2021 року 
Кількість товару: Ключка CCM JETSPEED PRO2 SR доросла – 16 шт., налокітники CCM 
Super Tacks Sr дорослі – 10 пар. 

Ключка CCM JETSPEED PRO2 SR доросла – 16 шт. 
Технічні характеристики: 

• тип – ключка; 

• рівень – дорослі;  

• клас - для професійного рівня; 

• призначення - гра в хокей; 

• загин – R; 

• флекс – 85; 

• точка удару - гнучкий гібридний профіль створює шарнірний ефект, дозволяючи наносити 
блискавичні удари і контролювати передачі; 

• крюк - легкий JS4 гак з демпфирующим сердечником і посиленою областю п'яти має 
тактильну поверхню для кращого контролю за шайбою; 

• рукоятка - R-геометрія з плавними переходами, округленими кутами і обтічною формою 
забезпечує зручність використання і покращений контроль. Передова технологія X-Flow усуває 
надлишок смоли і пустот, забезпечуючи покращена якість ключки; 

• матеріал - технологія C6 переплетення вуглецевих волокон забезпечує відмінну жорсткість і 
міцність для тривалого використання. 

Налокітники CCM Super Tacks Sr дорослі – 10 пар. 
Технічні характеристики: 

• тип – налокітники; 

• рівень – дорослі; 

• клас - для професійного рівня; 

• призначення - гра в хокей; 

• серія – TACKS; 

• розмір – XL; 

• колір – жовто-чорний; 

• захисні чашки з формованого піноматеріала, посилені піною D3O®, легкий захист 
професійного рівня розсіює силу удару від ліктьового суглоба; 

• захист біцепса з формованого піноматеріала з розширеним покриттям забезпечує професійний 
рівень захисту; 

• вкладки анатомічної форми з піноматеріала з інтелектуальною технологією D3O® і 
вдосконаленим захистом від ударів; 

• новий еластичний ремінь і посилене кріплення для підвищеної комфортності і більш точного 
регулювання. 

 



Загальні вимоги. 
1. Товар, що є предметом закупівлі, повинен бути новим, таким, що не був к експлуатації. 
2. 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.  
3. До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у 
процесі здійснення спрощеної процедури закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням 
договору.  
4. Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних 
бюджетних асигнувань.  
5. Товар (при поставці) повинен супроводжуватись документами, що підтверджують якість та 
безпеку (у передбачених законодавством випадках).  
6. Учасник-переможець повинен забезпечити поставку товару, якість якого відповідає вимогам 
стандартів, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду та 
умовам Оголошення.  
7. Приймання-передача товару здійснюється Сторонами в порядку, що визначається чинним 
законодавством України.  
 

 


