
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2020-11-18-004492-c 
 

Найменування замовника: Відділ освіти Дружбівської міської ради 

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 41071240 

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

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

Олена Митіна, +380969773418, buhosv@ukr.net 

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 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 

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  41220, Україна, 
Сумська область, 
місто Дружба, 
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  

 

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 

550 000,00 UAH 



 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   550000 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 2 750,00 UAH 

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

відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 04 грудня 2020 00:00 

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: 04 грудня 2020 12:39  

Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 

 



 
Додаток 1 

 до тендерної документації 
 
 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

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) 
 

№ 

п/п 

Найменування 
показника 

 

Технічні вимоги замовника 

1 Стан виробу Колишнього використання , в технічному справному 
стані. 

2 Призначення Для відкритих майданчиків. 

3 Тип Хокейна коробка з 4-ма хвіртками та воротами для 
заїзду технічного транспорту. 
Розмір:56м.х26м.(канадський стандарт). 

4 Обсяг Хокейна коробка розміром 56м.х26м. у складі: 
борта для хокейної коробки ; 
хвіртка для гравців - 4 шт.; 
технологічні ворота орного типу -1компл. 

5 Матеріали, 
конструктивні 
особливості,  

колір 

Висота борту:1235мм.Радіус заокруглення борту:7,5м. 
Каркас борту : сталеві профільні труби 40х30 мм, 
40х40 мм , товщина 2 мм., вся конструкція оброблена 
шляхом двостороннього гарячого оцинкування. 
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. 
Хвіртка для гравців: стандартного розміру. 
Технологічні ворота орного типу:ширина 2800 мм. 
Запірний механізм зі стягуючими запорами.  

        
6 

Якісні вимоги Стійкість до вигорання кольору, займання та горіння 
(в разі загоряння не виділяють отруйних речовин), до 
вологи, перепадів температури, лущення,  подряпин, 
ударів. 

7       Гарантія на 
вироби 

Не менше  12 місяців. 

 
Місце поставки: вул .Шкільна, буд.5, м.Дружба, Ямпільський район, Сумська область  ,41220 
 
Вимоги щодо подання документів учасниками про підтвердження кількісних, якісних 

та технічних критеріїв предмету закупівлі 
Інформацію про відповідність запропонованого до поставки Товару технічним 

вимогам замовника, учасник підтверджує шляхом надання сканованих копій наступних 
документів: 

    Для підтвердження якості товару Постачальник повинен надати завірені належним чином копії 
наступних документів: 



-  санітарно-гігієнічних висновків, або декларацій, або сертифікатів відповідності або інший 
документ про якість продукції на запропонований товар. Якість товарів повинна відповідати 
вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами, правилами 
(ГОСТ, ДСТУ, ТУУ).  

         Учасник надає заповнену порівняльну таблицю відповідності запропонованого Учасником 
товару кількісним, якісним та технічним вимогам тендерної документації.  

          Гарантійний лист Учасника, щодо гарантійного обслуговування товару з моменту введення 
його в експлуатацію не менше 12 місяців. Заміна та ремонт  товару під час гарантійного терміну 
проводиться безпосередньо Учасником – переможцем. 

          Гарантійний-лист щодо технічної спроможності учасника здійснити монтаж та  встановлення  
товару,  що є предметом закупівлі. 

 При поставці товару обов’язково надаються копії супровідних документів, що 
підтверджують якість та безпечність товару, а також технічна документація (паспорт, 
інструкція по експлуатації). 
           Дане  технічне завдання  є невід’ємною складовою пропозиції учасника торгів. Оформлюється 
на фірмовому бланку за підписом керівника (підприємства, установи, організації) та скріплюються 
мокрою печаткою (за наявності). 

         Вартість пропозиції повинна включати усі витрати учасника (постачальника) пов’язані із 
поставкою (завантаженням, доставкою, розвантаженням), монтажем та демонтажем конструкції в 
процесі виконання умов договору та заходів спрямованих на усунення недоліків та зауважень 
відносно якості товару, який є предметом закупівлі , платежі та збори пов’язані із іншими 
господарськими операціями пов’язаними із виконанням умов договору та податкових зобов’язань. 

                У цій документації всі 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 
вживаються у значенні «…. «або еквівалент». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


