
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення спрощеної/допорогової закупівлі 

UA-2020-10-21-000112-b 
 

Найменування замовника: Департамент спорту, сім'ї та молоді Запорізької міської ради 

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 40571081 

Місцезнаходження замовника: 69037, Україна, Запорізька обл., м Запоріжжя, пр Соборний, 
214 

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

Багіров Едуард Олександрович, +380612397378, 
tendersport1zp@ukr.net 

Вид предмета закупівлі: Товари 

Узагальнена назва предмета закупівлі: ДК 021:2015 — 37410000-5 - Інвентар для спортивних ігор на 
відкритому повітрі (Інвентар для хокею) 

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 

Інвентар для 
хокею 

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

28 шт  69037, Україна, 
Запорізька область, м. 
Запоріжжя, пр. 
Соборний, 214  

до 30 листопада 
2020  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

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

Поставка товару   Пiсляоплата  30  Банківські  100  

 

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 

150 000,00 UAH 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   150000 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 750,00 UAH 

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

відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 30 жовтня 
2020 23:00 



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  

Дата та час проведення електронного аукціону: відсутній  

Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 

 



ДОДАТОК 2 
до оголошення  

про проведення спрощеної закупівлі  

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  оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, в т. ч. 
Додатку 2 до оголошення про проведення спрощеної закупівлі, а також підтверджуємо 
можливість поставки товару, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами 
оголошення про проведення спрощеної закупівлі». У разі відсутності даного листа-гарантії 
пропозиція учасника відхиляється згідно п.1 ч.13 ст.14 Закону України «Про публічні 
закупівлі». 

2. Цінова пропозиція може бути подана лише стосовно повного обсягу товару передбаченого 
п. 8 цього додатку. 

3. Якість товару, що передбачена  п.8 цього додатку повинна відповідати чинним нормативним 
актам  законодавства України  щодо якості для товарів. 

4. Гарантійний строк на товари – не менше 6 місяців з дати поставки товару. На підтвердження 
цього учасник у складі пропозиції повинен надати гарантійний лист з точним зазначенням 
гарантійного строку на товари згідно п.8 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. Строк постачання товару не більше 7 календарних днів від дати підписання договору. 
8.Технічні, якісні та кількісні характеристики товару: 



 
№ з/п  Найменування товару та технічні / інші 

характеристики товару 
Одиниця 
виміру 

Кількість 

1  Маска воротарська  CCM GFL PRO GOALIE 
MASK з решіткою 
SR 
Марка CCM (або еквівалент) 
розмір S 
Карбонове полотно 
Усередині шолома маска Pro Goalie Mask оснащена 
вкладишем CCM Triple Density VN з технологією 
D30 Smart Material. Піна D30 розроблена для 
поглинання різних типів ударів, забезпечуючи 
воротарям надійний захист в будь-якій ситуації. 
Одним з найбільш інноваційних досягнень моделі, є 
оптимізований дизайн периферійного зору. Кутовий 
дизайн клітини 

шт.  1 

2  Маска воротарська  (white) SR з решіткою 
Марка CCM (або еквівалент) 
розмір S 
Оболонка з полікарбонату   
VN Foam піна 
регулований крючок для індивідуальної підгонки.  
сертифікована решітка Cat-Eye.  

шт.  1 

3  Ковзани  (воротарські) TACKS 9060 
Марка CCM (або еквівалент) 
розмір SR (7 D) 
Каркас з синтетичного композиту за технологією 
Metaframe з новим ергономічним контуром для 
максимальної швидкості. 
Основа легка жорстка термоформуєма з технологією 
теплової формування Speedcore 1 
Язичок повстяний  7-мм з армуючими шарами  
Підкладка з мікроволокна високої щільності з зонами 
DuraZone 
Підошва- жорсткістка  
Анатомічна устілка забезпечує необхідну підтримку і 
комфорт. 
Екстралегкий стакан для ковзанів CCM Attack Profile 
з обтічним контуром і посиленими вставками для 
захисту від ударів. 
Леза CCM Prolite G з нержавіючої сталі з тривалим 
терміном служби. 

шт  1 

4  Ковзани  (воротарські) TACKS 9060 
Марка CCM (або еквівалент) 
розмір SR (8 D) 
Каркас з синтетичного композиту за технологією 
Metaframe з новим ергономічним контуром для 
максимальної швидкості. 
Основа легка жорстка термоформуєма з технологією 

шт  1 



теплової формування Speedcore 1 
Язичок повстяний  7-мм з армуючими шарами  
Підкладка з мікроволокна високої щільності з зонами 
DuraZone 
Підошва- жорсткістка  
Анатомічна устілка забезпечує необхідну підтримку і 
комфорт. 
Екстралегкий стакан для ковзанів CCM Attack Profile 
з обтічним контуром і посиленими вставками для 
захисту від ударів. 
Леза CCM Prolite G з нержавіючої сталі з тривалим 
терміном служби. 

5  Ковзани  (воротарські)  TACKS  T6092 
Марка CCM (або еквівалент) 
Розмір SR (6.5  EE) 
Каркас: високоякісна шарувата рама для черевиків зі 
стратегічним посиленням, підтримкою елітного рівня 
і дизайном для передачі енергії. 
Повсті з захистом від укусу шнурків 7 мм з 
посиленими шарами для підвищення комфорту і 
захисту. 
Підошва: симетричні пінні комфортні прокладки 
обвивають ногу гравця для індивідуальної підгонки і 
комфорту 
Устілка: забезпечує відмінну підтримку і комфорт. 
Стакан: новий легкий обтічник з нейлоновими 
вставками і посиленим носком і ножем для захисту 
воротаря і ковзанів. 
Лезо: забезпечує чудовий термін служби для 
довгострокової роботи. 

шт  1 

6  Щитки  (воротарські)  EFX 4,9INT  
Марка CCM (або еквівалент) 
Розмір INT  29+1 
Один злам нижче коліна 
Пласка внутрішня грань 
Глибокий, ультрам'який канал для ноги 
Широка зона контакту коліна з поверхнею 
Сумний елемент захисту коліна 
Захист з піноматеріалу PE c 3D литтям на передній 
частині 
Система кріплення забезпечує індивідуальну 
підгонку. 

шт  1 

7  Щитки  (воротарські) EFX 4.5 (white/black) 
Марка CCM (або еквівалент) 
Розмір JR  28+1 
Один злам 
Внутрішня грань пласка  
Канал для ноги  глибокий, ультрам'який 
Зона контакту коліна з поверхнею широка  
Знімний елемент захисту коліна з посиленим 
захистом з більш глибокою посадкою, істотно 
знижує ударні навантаження. 
Захист з пеноматериала PE і високоміцного нейлону  

шт  1 



Система кріплення з індивідуальною підгонкою 

8  Щитки  (воротарські) EFX 4.5  (white/black) 
Марка CCM (або еквівалент) 
Розмір JR  30+1 
Один злам 
Внутрішня грань пласка  
Канал для ноги  глибокий, ультрам'який 
Зона контакту коліна з поверхнею широка  
Знімний елемент захисту коліна з посиленим 
захистом з більш глибокою посадкою, істотно 
знижує ударні навантаження. 
Захист з піноматеріалу PE і високоміцного нейлону  
Система кріплення з індивідуальною підгонкою 

шт  1 

9  Блокер 2,5 PREMIER  (white/blak  REG ) 
Марка CCM (або еквівалент) 
Розмір JR  
матеріал SPEEDSKIN 
Тильна сторона  суміш з пін різної щільності. 
Область пальців - піна низької щільності. 
Область зап'ястя має конструкцію ONE-PIECE CUFF.
Ця конструкція виконана з піни, яка обертає 
повністю руку і заповнює негативний простір. 
Долоня виконана з матеріалу NASH, яка володіє 
максимальною зручністю та міцністю. 

шт  1 

10  Блокер воротарський EFX 4.9  (white, REG) 
Марка CCM (або еквівалент) 
Розмір INT  
Зовнішній матеріал- SPEEDSKIN 
Тильна сторона - піна високої щільності з вставкою 
із пластику. 
В області пальців-піна високої щільності. 
область зап'ястя- швидкознімний ремінець. 
Долоня - NASH SURE-GRIP 

шт  2 

11  Пастка воротарська AXIS 1.5  (white, REG) 
Марка CCM (або еквівалент) 
Розмір  JR 
матеріал Speed Skin,  
Кут розлому (590) 
Підкладка для пальців з низькою щільністю на лівій 
руці  
Пастка- подвійний прямий Т-подібний кишеню.  
Подвійна пряма Т збільшує видимість воротаря при 
пошуку шайб під час гри.  
Кріплення A1.5 
Швидкознімний лямковий ремінь  
Манжета на A1.5 Цілісний дизайн манжети і 
великого пальця  

шт  1 

12  Пастка воротарська  EFX 4.9 (white, REG) 
Марка CCM (або еквівалент) 
Розмір INT  
конструкція  манжети і вказівного пальця цільна 
Зовнішній матеріал SPEEDSKIN 

шт  1 



Пастка має подвійну Т-подібну кишеню 
захист долоні - повсть товщиною 7 мм і піна високої 
щільності. 
Для максимального комфорту і більш м'якого 
відчуття при використанні в області пальців 
використовується матеріал NASH. 
Для більш швидкого регулювання в області зап'ястя 
CCM додано швидкознімний ремінець. 
Кут закриття - 75 градусів, надає воротареві легше 
закриття і забезпечує комфорт під час використання. 

13  Шорти  воротарські AXIS 1.5 JR (black) 
Марка CCM (або еквівалент) 
Розмір L 
Захист: густа піна, жорсткий литий пластик 
Посадка:  нещільна 
два регульовані нейлонові ремені 
приховане подовження блискавки 
 

шт  1 

14  Шорти  воротарські Premier R 1.9 INT  
Марка CCM (або еквівалент) 
Розмір L 
Матеріал - нейлон 420D  
Захист спини- формований сегментований   
Захист стегна- формована піна високої щільності  
Захист хребта - сегментований  
Прихована блискавка зі збільшеною довжиною для 
індивідуальної підгонки. 

шт  1 

15  Шорти  воротарські Premier R 1.9 LE INT  
Марка CCM (або еквівалент) 
Розмір М 
Матеріал - нейлон 420D  
Захист спини- формований сегментований   
Захист стегна- формована піна високої щільності  
Захист хребта -сегментований  
Прихована блискавка зі збільшеною довжиною для 
індивідуальної підгонки. 

шт  1 

16  Захист д/коліна  воротарський 1.5  (black) 
Марка CCM (або еквівалент) 
Розмір JR 
Міцна нейлонова зовнішня оболонка. 
Глибока підтримка коліна. 
Ливарна конструкція. 
Відмінний захист і легка вага. 
Регульована система обв'язки. 

шт  2 

17  Захист д/коліна  воротарський 1.9 (black) 
Марка CCM (або еквівалент) 
Розмір INT  
Міцна нейлонова зовнішня оболонка. 
Кругла формована захисна коліна з PE-пластика. 
Глибока підтримка коліна. 
Регульована система обв'язки. 
Сумісно з поясом підв'язки коліна воротаря CCM. 

шт  2 

18  Захист д/чоловіків воротарський  OSFA 1.9 (black)
Марка CCM (або еквівалент) 

шт  2 



 JR 
елітний рівень захисту, додатковий м'який захист,  
регулювання відповідно до діапазону розмірів талії. 

19  Ключка воротарська Eflex Pro 
Марка CCM (або еквівалент) 
Розмір JR 23 
Хват L 
структура композитна з технологією Zeroflux -  
конструкція-легка, посилена   
Форма округла Технологія С6 
Технологія гака Peel-Ply 

шт  1 

20  Ключка  воротарська 
Марка CCM (або еквівалент) 
Розмір INT 24 
Хват L 
Технологія ZEROFLUX 
конструкція-легка, посилена 
ручка композитна  підвищеної міцності, дуже легка і 
довговічна. 
Ручка і лопать виконані із застосуванням 
ексклюзивного композитного ультралегкого і 
міцного матеріалу Silver Sigmatex. 
покриття  нове покращене Grip на обох сторонах 
рукоятки  

шт  1 

21  Ключка   воротарська  
Марка CCM (або еквівалент) 
Розмір INT 24 
Хват L 
структура композитна з технологією Zeroflux -  
конструкція-легка, посилена   
Форма округлаТехнологія С6 
Технологія гака Peel-Ply 

шт  1 

22  Шорти воротарські FLEX 94140 
Марка CCM (або еквівалент) 
Розмір YTH (S/M)  
Матеріал - міцний нейлон 200D з зонами 
розтягування. 
Профільований захист спини для додаткового 
комфорту. 
Захист стегна з формованої піни високої щільності 
дозволяє краще контролювати відскік шайби. 
Сегментований захист хребта для максимального 
комфорту і захисту від ударів. 

шт  1 

23  Щитки  (воротарські)  EFX 4,9 JR  
Марка CCM (або еквівалент) 
Розмір JR 26+1 
Один злам нижче коліна 
Пласка внутрішня грань 
Глибокий, ультрам'який канал для ноги 
Широка зона контакту коліна з поверхнею 
Знімний елемент захисту коліна 
Захист з піноматеріалу PE c 3D литтям на передній 
частині 
Система кріплення забезпечує індивідуальну 

шт  1 



підгонку. 
24  Захист д/чоловіків воротарський 1.9  (black) OSFA

Марка CCM (або еквівалент) 
Розмір INT  
елітний рівень захисту 
 додатковий м'який захист  
 регулювання відповідно до діапазону розмірів талії. 

шт  1 

Всього: шт.  28 
 
      Замовник торгів може вимагати надання зразків товару, після проведення оцінки 
пропозицій (аукціону), що пропонується Учасником, пропозиція якого перебуває в статусі 
«На розгляді». Учасник у складі пропозиції повинен надати згоду про надання зразків за 
першою вимогою Замовника.    
      Конкретну кількість та зразки товару, які Учасник повинен надати Замовнику, вказується 
у листі, який направляється Учаснику. Строк для надання зразків товару повинен становити 
не більше ніж 2 робочі дні з дня направлення листа Замовником Учаснику.  
      За умови відповідності зразків товару вимогам Замовника (Додаток №2), зразки 
залишаються на складі Замовника та будуть зараховані при наданні остаточного замовлення 
на поставку товару. 
       У разі ненадання зразків у строк або встановлення невідповідності зразка товару 
вимогам Замовника (Додаток №2), пропозиція такого Учасника буде відхилена відповідно до 
Закону України «Про публічні закупівлі». 


