
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2020-11-18-004492-c 

Найменування замовника: Відділ освіти Дружбівської міської ради 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 41071240 

Місцезнаходження замовника: Україна, м. Дружба, 41220, Сумська область, вул. 
Михайлівська, 43 

Вид предмета закупівлі: Товари  

Узагальнена назва предмета закупівлі: Інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі за кодом ( 
ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»)-37410000-5 ( 
Хокейна коробка з 4-ма хвіртками та воротами для заїзду 
технічного транспорту; код товару 37411200-4 ковзанярський 
та хокейний інвентар)  

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:37410000-5: Інвентар для спортивних ігор на 
відкритому повітрі 

 

Назва предмета закупівлі Коди та назви 
відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі і 
частин предмета 
закупівлі (лотів) (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 

Хокейна коробка з 4-ма 
хвіртками та воротами для 
заїзду технічного транспорту у 
складі: борта для хокейної 
коробки ; хвіртка для гравців - 
4 шт.; технологічні ворота 
орного типу -1компл. Код 
товару 37411200-4 
ковзанярський та хокейний 
інвентар  

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

1 штуки  Україна, місто 
Дружба, 41220, 
Сумська область, 
вул.Шкільна, 
буд.5  

до 31 грудня 
2020  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип днів Розмір 
оплати, (%) 

Поставка 
товару  

шляхом перерахування Покупцем грошових 
коштів на розрахунковий рахунок 
Постачальника.  

Пiсляоплата 10  Банківські 100  

 
Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної 
закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по 
батькові (за наявності) (для фізичної особи): 

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ 
ХОДАРЕВ ОЛЕКСАНДР 
ВАЛЕНТИНОВИЧ  

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 549 000,00 UAH з ПДВ 

 
Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   550000 UAH  









 

Технічний паспорт 
 

 

 

 

 

 

 

 

Одинарний хокейный борт 

56 х 26 м, на сталевих оцинкованих 

стійках. 

 

 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          г. Харків 2020 г. 

 



 

 

 
Об'єкт: смт. Дружба 
 
   
            Борт проектується і виготовляється з урахуванням габаритних розмірів 
катка, боксів і наявного розташування воріт і хвірток запропонованих Замовником. 
           Показники травмобезопасности: 
- хокейний борт повинен бути виготовлений із сталевого горячеоцинкованной рами; 
- висота секції борту повинна становити не менше 1218 мм від рівня бетону; 

 
 

 
 

Льодові арени. Загальні вимоги 

Будівельні розміри арен і майданчиків різного функціонального призначення з 

льодовим покриттям повинні прийматися відповідно до чинних регламентів і вимог 

спортивних федерацій до спортивних споруд. Зазначені вимоги поширюються на 

спортивні зони спортивних споруд. 

Розміри льодових арен, а також висоту приміщень над ними встановлюють залежно 

від виду спорту і категорії змагань.  

 

Арена для хокею 
 
Устаткування арени для хокею (борта, скління, сітки захисні, бокси для запасних і 

оштрафованих, ворота) повинно забезпечувати безпеку спортсменів, глядачів і 
відповідати вимогам регламенту відповідної федерації. Необхідність забезпечення 
доступу на лід спортсменів з ПОДА вимагає заміни частини хокейного борту (разом з 
хвірткою виходу не лід) в зоні боксів. Можливість цієї трансформації міститься в завданні 
на проектування і вимагає додаткових площ для зберігання змінних елементів борту, 
техніки для переміщення і монтажу даних конструкцій, додаткового обладнання боксів, 
коридорів і роздягалень для спортсменів синтетичним льодовим покриттям. 

 
 

Арена для фігурного катання на ковзанах 
Для проведення спортивних змагань з фігурного катання на ковзанах 

використовується стандартна арена з льодовим полем розміром 60х30м (допускається 
використання хокейної арени).  

Вимоги до арени для фігурного катання на ковзанах пред'являються спортивною 
федерацією, регламентами проведення заходів певного категорії і повинні міститися в 
завданні на проектування. 

При проведенні спортивних змагань з фігурного катання на ковзанах в льодовій 
арені для хокею повинна бути проведена відповідна трансформація спортивної зони: 
зміна відбійною планки на внутрішній стороні борту; демонтаж захисних сіток і захисного 
скління; демонтаж частини борта (окремих секцій) для установки камери TV (при 
необхідності трансляції); монтаж зони очікування результатів поблизу виходу спортсменів 
з льоду. 

 



Арена для шорт-трека 
 

Для спортивних змагань з шорт-треку використовується стандартна арена для 
хокею з розмірами 60х30м. Для змагань категорії «А» потрібно замкнута доріжка з 
довжиною кола 111,12м, що відповідає вимогам чинного технічного регламенту 
спортивної федерації. 

Вимоги до арени для шорт-треку пред'являються спортивною федерацією, 
регламентами проведення спортивних змагань певного категорії і повинні міститися в 
завданні на проектування. 

Лід всередині від бігової доріжки повинен бути пофарбований блакитним 
кольором (Blue Panton 278C), а на самій біговій доріжці білим - RAL 7035 або Panton 428 
Європейського стандарту. 

Відстань від розмічального блоку, встановленого на вершині повороту, до бар'єру 
огорожі катка не повинно бути менше 4м. 

Стартові і фінішна лінії позначаються кольоровими лініями шириною не більше 2 
см, які повинні бути накреслені під прямим кутом до прямої частини доріжки. 

Предстартовые позиции обозначаются рядом разметок на льду за 0,75 метра до 
соответствующих стартовых линий. Стартовые линии прочерчиваются от бортика 
ледовой арены на всю ширину прямой части дорожки. Финишная линия 
прочерчивается от бортика льодової арени на всю ширину прямої частини доріжки 
плюс 1,5. 

Позиції для розташування спортсменів на старті повинні бути розмічені 
пунктирними точками діаметром 2см через кожен метр, відступаючи 50см від 
внутрішньої сторони доріжки, щоб позначити порядок стартових позицій спортсменів на 
старті.                

1. Комплектація: 
 

№ 
п/п 

Найменування  Технічні характеристики Од. вим. Кільк. 

1 2 3 4 5 

1. 
Одинарний сталевий хокейний борт (розмір поля 
56 х 26 м) 

Компл. 
 

1 

1.1. Рама  

Каркас борту : сталеві профільні труби 40х30 
мм, 40х40 мм , товщина 2 мм., вся 
конструкція оброблена шляхом 
двостороннього гарячого оцинкування 

Компл. 1 

1.2. 
Хвіртка 
 

Хвіртка для гравців: стандартного 
розміру. 

     Шт. 4 

1.3. 
Технологічні 
ворота 

Технологічні ворота орного типу:ширина 
2800 мм. Запірний механізм зі стягуючими 
запорами. 

    Шт. 1 

1.4. Матеріалы  

Внутрішнє облицювання борту, хвірток 
для гравців, технологічних воріт 
:ударостійкий поліетилен білого кольору 
HDPE товщиною 10мм.Відбійна пластина 
: поліетилен жовтого кольору HDPE 
товщиною 8 мм , шириною 190 мм. 
Поручень : поліетилен синього кольору 
HDPE , товщина 8 мм, ширина 60 мм. 

м. пог. 164 

1.5. 
Кріплення для 
з'єднання 
секцій 

Кріплення для з'єднання секцій між собою і 
для кріплення до основи (всі металеві 
частини оцинковані), встановлюються 
всередині рами борту 

Компл. 1 



 

Гарантія 

 

На борт діє 12-і місячна гарантія, яка починає йти від дня доставки. Дана гарантія включає всі 

дефекти, викликані виробництвом або руйнуванням матеріалу. 

 Гарантія не поширюється на: 

 

- збиток, нанесений зносом, неправильним використанням, перевантаженням машини, 

недотриманням інструкцій, зазначених в керівництві по експлуатації та обслуговуванню 

- збиток, нанесений несанкціонованими втручаннями, або несанкціонованим ремонтом 

- транспортні витрати і витрати з доставки 

- збори на ввезення (імпорт) 

- фінансові втрати через поломки обладнання 

- збиток, нанесений особам, або пошкодження майна 

- збиток, нанесений погодними умовами, особливо морозом 

ФОП Ходарев Олександр Валентинович не несе відповідальність: 

- за отримання травм особами і за шкоду, заподіяну майну, в результаті недотримання 

інструкцій по експлуатації та обслуговуванню борту, 

- за будь-які втрати доходу у зв'язку з поломкою обладнання, в тому числі і під час 

гарантійного терміну.  

 

 

 

 

    Ходарев О. В. 


