
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2020-09-14-008152-b 
 

Найменування замовника: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ХОКЕЙНИЙ КЛУБ 
"КРЕМЕНЧУК" 

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 37154378 

Місцезнаходження замовника: 39602, Україна, Полтавська обл., місто Кременчук, 
ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, будинок 54-А 

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

Сергій Мазур, +380675464440, 
hc_kremenchug@ukr.net 

Вид предмета закупівлі: Товари 

Узагальнена назва предмета закупівлі: ХОКЕЙНІ КЛЮЧКИ 

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 

ХОКЕЙНІ 
КЛЮЧКИ 

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

63 штуки  39602, Україна, 
Полтавська область, 
місто Кременчук, 
Проспект Свободи 54 
А  

до 31 грудня 2020  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

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

Поставка товару   Пiсляоплата  10  Банківські  100  

 

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 

250 000,00 UAH 

Джерело фінансування закупівлі: 
 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   250000 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 2 500,00 UAH 

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

відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 30 вересня 2020 19:00 



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: 01 жовтня 2020 11:42  

Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 

 



Додаток 4 
 

Технічна специфікація 
щодо предмету закупівлі 

 
Хокейні ключки,  

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

Прийнятний термін поставки: до 31.12.2020 р. 
Умови поставки: послуги з транспортування, розвантаження окремо не сплачуються і 

включаються постачальником до загальної вартості товару. 
Адреса поставки: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ХОКЕЙНИЙ КЛУБ "КРЕМЕНЧУК", 

Україна, 39602, Полтавська обл., місто Кременчук, ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, буд. 54-А. 
Гарантійні зобов’язання: не менше 12 місяців. 
Особливі вимоги: Товар повинен бути новим. 

 
 
 

Технічні, якісні та кількісні вимоги до товару Од. 
виміру Кількість  

Хокейні ключки (Клюшка Bauer S19 VAPOR FLYLITE GRIP Sr. (або 
еквівалент) 
Технологія XE Taper - конусна геометрія нижньої частини труби 
спрямована на збільшення енергії віддачі ключки під час кидка. 
Легка асиметрична конструкція з ексклюзивного матеріалу TeXtreme, що 
забезпечує легкість і міцність (для ключок жорсткості 40 і вище). 
технологія Micro Feel II - закруглені кути і увігнуті стінки трубки. 
Технологія DuraFlex на системі смол. 
Система гака з технологією ACL (для ключок жорсткості 40 і вище). 
Серцевина гака з піноматеріалу Aero-Sense 2 для стабільності гака і 
точності удару. 
Профіль гака Pure Shot з розширеною точкою переходу від труби до гака 
для зменшення відхилення гака при ударі, збільшення його торсіонної 
жорсткості, що дозволяє виконувати більш точні кидки. 
Технологія Monocomp technology. 
Клюшка Bauer S19 VAPOR FLYLITE GRIP Sr. (або еквівалент) 

шт. 63 

 
Примітка:  
Усюди в тексті, де містяться найменування торгових марок, фірм, патентів, конструкцій,  типів, 
джерело походження чи виробника слід розуміти «або еквівалент». 
  

 


