
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2018-10-10-001002-a 
 

1. Найменування замовника: Відокремлений підрозділ всеукраїнської громадської організації "Федерація 
хокею України" в м. Києві 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 41509245 

3. Місцезнаходження замовника: 04211, Україна, Київ обл., Київ, Йорданська, 4г 

4. Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками: Єфімов Олександр , 380674662520, fhu.kyiv@gmail.com 
 
5. Конкретна назва 
предмета закупівлі 

6. Коди відповідних класифікаторів 
предмета закупівлі (за наявності) 

7. Кількість товарів або обсяг 
виконання робіт чи надання 
послуг 

8. Місце поставки товарів або місце 
виконання робіт чи надання послуг 

9. Строк поставки товарів, 
виконання робіт чи надання 
послуг 

Хокейне екіпірування 
та інвентар 

ДК 021:2015: 37400000-2 — 
Спортивні товари та інвентар 

102 штуки  04211, Україна, Київська область, 
Київ, Йорданська, 4Г  

до 31 грудня 2019  

 
10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 134 110,00 UAH 

11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 670,00 UAH 

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

13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 26 жовтня 2018 12:00 

14. Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): 0,00 UAH 

15. Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): відсутній 

16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій відсутній , після 
завершення 
електронного аукціону  

17. Дата та час проведення електронного аукціону: 29 жовтня 2018 15:10  

18. Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

19. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 
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ДОДАТОК 1 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

 
Предмет закупівлі: «Спортивні товари та інвентар  (Хокейне екіпірування та інвентар)» (код 
ДК 021:2015: 37400000-2) (далі – Товар ) у кількості, в асортименті та за наступними технічними 
характеристиками: 

РОЗДІЛ І: 
№ 
з/п 

Найменування Товару та  технічні / інші характеристики Товару Одиниця
виміру 

Кіль-
кість 

 
1 Ключка хокейна  

Розмір: Jr.  
Матеріал: композитна-сплав скловолокна та вуглецевого волокна 3К. 
Крюк додатково посилений зовнішнім армуванням з вуглецевого волокна 
12K. 
Марка: Sherwood (або еквівалент) 
Хват: лівий – 25 од., правий – 5 од. 

шт. 30 

2 Шолом з решіткою захистом обличчя  
Розмір: Jr. S 
Марка: Bauer (або еквівалент) 
Колір: білий або чорний 
Характеристики: 
Шолом: 
• Захист лобної кістки з продовженням захисту з боків голови; 
• Захист потиличної частини голови; 
• Захист верхньої поверхні голови; 
• Зовнішня частина з ударостійкого пластику; 
• Внутрішній захист з комбінації двох пін;  
• Регулювання розміру по голові; 
• Захист вух знімні захисні елементи з пластику; 
• Регулювання за допомогою викрутки. 
Маска шолома: 
• Плаваючий захист підборіддя; 
• Підборідник одинарної щільності з каналами для відводу вологи; 
• Маска з міцного матеріалу, який витримує потужні удари при попаданні 
шайби або ключки, надійно захищаючи обличчя гравця. 

шт. 4 

3 Шолом з решіткою захистом обличчя  
Розмір: Jr.L 
Марка: Bauer (або еквівалент) 
Колір: білий або чорний 
Характеристики: 
Шолом: 
• Захист лобної кістки з продовженням захисту з боків голови; 
• Захист потиличної частини голови; 
• Захист верхньої поверхні голови; 
• Зовнішня частина з ударостійкого пластику; 
• Внутрішній захист з комбінації двох пін;  
• Регулювання розміру по голові; 
• Захист вух знімні захисні елементи з пластику; 
• Регулювання за допомогою викрутки. 
Маска шолома: 
• Плаваючий захист підборіддя; 
• Підборідник одинарної щільності з каналами для відводу вологи; 
• Маска з міцного матеріалу, який витримує потужні удари при попаданні 
шайби або ключки, надійно захищаючи обличчя гравця. 

шт. 5 
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4 Ковзани хокейні  
Марка: Bauer (або еквівалент) 
Розмір: Jr. 1.0 
Характеристики черевика: 

• Конструкція: 3-х мірний, поліуретан; 
• Внутрішня підкладка: мікрофібра; 
• Фіксація п'яти: округла чаша; 
• Захист щиколотки: анатомічної форми з термопіни. 

Язик черевика:  
• Анатомічний, 2-х шаровий: фетр і метатарзальний захист для 

плеснової кістки; 
• Устілка: термоізолююча; 

Підошва і Лезо: 
• Підошва: термопластичная гума подвійної щільності; 
• Лезо: з нержавіючої сталі. 

шт 2 

5 Ковзани хокейні   
Марка: Bauer (або еквівалент) 
Розмір: Jr. 2.0 
Характеристики черевика: 

• Конструкція: 3-х мірний, поліуретан; 
• Внутрішня підкладка: мікрофібра; 
• Фіксація п'яти: округла чаша; 
• Захист щиколотки: анатомічної форми з термопіни. 

Язик черевика:  
• Анатомічний, 2-х шаровий: фетр і метатарзальний захист для 

плеснової кістки; 
• Устілка: термоізолююча; 

Підошва і Лезо: 
• Підошва: термопластична гума подвійної щільності; 
• Лезо: з нержавіючої сталі. 

шт 2 

6 Ковзани хокейні  
Марка: Bauer (або еквівалент) 
Розмір: Jr. 3.0 
Характеристики черевика: 

• Конструкція: 3-х мірний, поліуретан; 
• Внутрішня підкладка: мікрофібра; 
• Фіксація п'яти: округла чаша; 
• Захист щиколотки: анатомічної форми з термопіни. 

Язик черевика:  
• Анатомічний, 2-х шаровий: фетр і метатарзальний захист для 

плеснової кістки; 
• Устілка: термоізолююча; 

Підошва і Лезо: 
• Підошва: термопластична гума подвійної щільності; 
• Лезо: з нержавіючої сталі. 

шт 2 

7 Ковзани хокейні  
Марка: Bauer (або еквівалент) 
Розмір: Jr. 5.0 
Характеристики черевика: 

• Конструкція: 3-х мірний, поліуретан; 
• Внутрішня підкладка: мікрофібра; 
• Фіксація п'яти: округла чаша; 
• Захист щиколотки: анатомічної форми з термопіни. 

Язик черевика:  
• Анатомічний, 2-х шаровий: фетр і метатарзальний захист для 

шт 3 
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плеснової кістки; 
• Устілка: термоізолююча; 

Підошва і Лезо: 
• Підошва: термопластична гума подвійної щільності; 
• Лезо: з нержавіючої сталі. 

8 Наколінники (щитки)  
Марка: Sherwood (або еквівалент) 
Розмір: 10 
Характеристики: 

• Синтетичні матеріали покращуючі гнучкість і захист;  
• Знімна підкладка яка забезпечує краще регулювання і легкий 

догляд; 
• Анатомічна форма;  
• Система закриття з двома ременями для забезпечення більшої 

мобільності литкової частини. 

шт 2 

9 Наколінники (щитки)  
Марка: Sherwood (або еквівалент) 
Розмір: 11 
Характеристики: 

• Синтетичні матеріали покращуючі гнучкість і захист;  
• Знімна підкладка яка забезпечує краще регулювання і легкий 

догляд; 
• Анатомічна форма;  
• Система закриття з двома ременями для забезпечення більшої 

мобільності литкової частини. 

шт 2 

10 Наколінники (щитки)  
Марка: Sherwood (або еквівалент) 
Розмір: 12 
Характеристики: 

• Синтетичні матеріали покращуючі гнучкість і захист;  
• Знімна підкладка яка забезпечує краще регулювання і легкий 

догляд; 
• Анатомічна форма;  
• Система закриття з двома ременями для забезпечення більшої 

мобільності литкової частини. 
 

шт 5 

11 Рукавиці (краги) хокейні  
Марка: Sherwood (або еквівалент) 
Розмір: 9 
Колір: синій або чорний 
Захист: Додаткові вставки з полікарбонату на зовнішній частині 
рукавички. 
Система захисту великого пальця: 3х сегментна рухлива система з 
полікарбонату. 
Матеріал - Кручений Про-нейлон. 
Вказівний палець - 3х сегментний, інші 2х сегментні. 
Долонька - укріплена на долоні. 
Манжета - Профільна, сегментована. 
 

шт. 3 

12 Рукавиці (краги) хокейні  
Марка: Sherwood (або еквівалент) 
Розмір: 10 
Колір: синій або чорний 
Захист: Додаткові вставки з полікарбонату на зовнішній частині 
рукавички. 
Система захисту великого пальця: 3х сегментна рухлива система з 

шт 2 
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полікарбонату. 
Матеріал - Кручений Про-нейлон. 
Вказівний палець - 3х сегментний, інші 2х сегментні. 
Долонька - укріплена на долоні. 
Манжета - Профільна, сегментована. 
 
 

13 Рукавиці (краги) хокейні  
Марка: Sherwood (або еквівалент) 
Розмір: 12 
Колір: синій або чорний 
Захист: Додаткові вставки з полікарбонату на зовнішній частині 
рукавички. 
Система захисту великого пальця: 3х сегментна рухлива система з 
полікарбонату. 
Матеріал - Кручений Про-нейлон. 
Вказівний палець - 3х сегментний, інші 2х сегментні. 
Долонька - укріплена на долоні. 
Манжета - Профільна, сегментована. 

шт 4 

14 Налокітник хокейний  
Марка: Sherwood (або еквівалент) 
Розмір: Jr. S 
Характеристики: 

• рухома конструкція з двох елементів захисту (протектор захисту 
біцепса і передпліччя); 

• вбудовані литі чаші, технологія яка запобігає вивихи і травми 
ліктьових суглобів при падінні; 

• внутрішня зносостійка підкладка виготовлена з вологостійкого 
матеріалу; 

• 3-х точечна система кріплення. 

шт 4 

15 Налокітник хокейний  
Марка: Sherwood (або еквівалент) 
Розмір: Jr. M 
Характеристики: 

• рухома конструкція з двох елементів захисту (протектор захисту 
біцепса і передпліччя); 

• вбудовані литі чаші, технологія яка запобігає вивихи і травми 
ліктьових суглобів при падінні; 

• внутрішня зносостійка підкладка виготовлена з вологостійкого 
матеріалу; 

• 3-х точечна система кріплення. 

шт 5 

15 Шорти хокейні захисні 
Марка: Sherwood (або еквівалент) 
Розмір: Yth. М 
Матеріал: нейлон  

• пластикові вставки в області стегон і нирок для додаткового 
захисту; 

• регульований м'який ремінь для кращої фіксації; 
• двосекційна захист стегна. 

шт 3 

16 Шорти хокейні захисні 
Марка: Sherwood (або еквівалент) 
Розмір: Yth. L 
Матеріал: нейлон  

• пластикові вставки в області стегон і нирок для додаткового 
захисту; 

• регульований м'який ремінь для кращої фіксації; 

шт 3 
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• двосекційна захист стегна. 
17 Шорти хокейні захисні 

Марка: Sherwood (або еквівалент) 
Розмір: Jr. M 
Матеріал: нейлон  

• пластикові вставки в області стегон і нирок для додаткового 
захисту; 

• регульований м'який ремінь для кращої фіксації; 
• двосекційна захист стегна. 

 

шт 3 

18 Нагрудник хокейний захисний 
Марка: Sherwood (або еквівалент) 
Розмір: Yth. L 
Матеріали: 

• Внутрішнє наповнення - спінені матеріали, які дозволяють 
витримувати потужні попадання шайбою, падіння і зіткнення; 

• Плечова чаша - виготовлена з міцних синтетичних матеріалів  
забезпечуючих максимальний захист плечового пояса;  

• Центральна частина – із спеціальним посиленим захисним 
елементом, який дозволяє гравцеві вільно рухатися і забезпечує 
додатковий захист грудини;  

• Задня панель - обладнана міцної вставкою яка забезпечує 
посилений захист хребта;  

• Внутрішня підкладка - з дихаючого матеріалу який забезпечує 
оптимальний мікроклімат усередині захисту та високи зносостійкі 
властивості. 

шт 5 

19 Нагрудник хокейний захисний 
Марка: Sherwood (або еквівалент) 
Розмір: Jr. M 
Матеріали: 

• Внутрішнє наповнення - спінені матеріали, які дозволяють 
витримувати потужні попадання шайбою, падіння і зіткнення; 

• Плечова чаша - виготовлена з міцних синтетичних матеріалів  
забезпечуючих максимальний захист плечового пояса;  

• Центральна частина – із спеціальним посиленим захисним 
елементом, який дозволяє гравцеві вільно рухатися і забезпечує 
додатковий захист грудини;  

• Задня панель - обладнана міцної вставкою яка забезпечує 
посилений захист хребта;  

• Внутрішня підкладка - з дихаючого матеріалу який забезпечує 
оптимальний мікроклімат усередині захисту та високи зносостійкі 
властивості. 

шт 2 

20 Нагрудник хокейний захисний 
Марка: Sherwood (або еквівалент) 
Розмір: Jr. L 
Матеріали: 

• Внутрішнє наповнення - спінені матеріали, які дозволяють 
витримувати потужні попадання шайбою, падіння і зіткнення; 

• Плечова чаша - виготовлена з міцних синтетичних матеріалів  
забезпечуючих максимальний захист плечового пояса;  

• Центральна частина – із спеціальним посиленим захисним 
елементом, який дозволяє гравцеві вільно рухатися і забезпечує 
додатковий захист грудини;  

• Задня панель - обладнана міцної вставкою яка забезпечує 
посилений захист хребта;  

шт 2 
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• Внутрішня підкладка - з дихаючого матеріалу який забезпечує 
оптимальний мікроклімат усередині захисту та високи зносостійкі 
властивості. 

 
21 Чохол для лез ковзанів (тканинний) шт 9 

 


