
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2021-05-27-010502-b 
 

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

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 41509245 

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

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

Єфімов Олександр, 380674662520, fhu.kyiv@gmail.com 

Вид предмета закупівлі: Товари 

Узагальнена назва предмета закупівлі: Хокейне екіпірування та 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 

Шайба 
хокейна 

ДК 021:2015: 37411210-
7 — Хокейні шайби 

300 штуки  03127, Україна, Київська 
область, Київ, проспект 
Академіка Глушкова, 
будинок 1, павільон 16А 
(льодова арена на ВДНГ)  

до 15 липня 2021  

Ключка 
хокейна 

ДК 021:2015: 37411230-
3 — Хокейні ключки 

75 штуки  03127, Україна, Київська 
область, Київ, проспект 
Академіка Глушкова, 
будинок 1, павільон 16А 
(льодова арена на ВДНГ)  

до 15 липня 2021  

Майка 
тренувальна 

ДК 021:2015: 37411300-
5 — Спортивні зимові 
одяг та спорядження 

60 штуки  03127, Україна, Київська 
область, Київ, проспект 
Академіка Глушкова, 
будинок 1, павільон 16А 
(льодова арена на ВДНГ)  

до 15 липня 2021  

Майка ігрова 
(светр 
хокейний) 

ДК 021:2015: 37411300-
5 — Спортивні зимові 
одяг та спорядження 

100 штуки  03127, Україна, Київська 
область, Київ, проспект 
Академіка Глушкова, 
будинок 1, павільон 16А 
(льодова арена на ВДНГ)  

до 15 липня 2021  

Гамаші (гетри) 
хокейні ігрові 

ДК 021:2015: 37411300-
5 — Спортивні зимові 
одяг та спорядження 

100 пара  03127, Україна, Київська 
область, Київ, проспект 
Академіка Глушкова, 
будинок 1, павільон 16А 
(льодова арена на ВДНГ)  

до 15 липня 2021  



Ключка 
хокейна 

ДК 021:2015: 37411230-
3 — Хокейні ключки 

15 штуки  03127, Україна, Київська 
область, Київ, проспект 
Академіка Глушкова, 
будинок 1, павільон 16А 
(льодова арена на ВДНГ)  

до 15 липня 2021  

Ключка 
хокейна 

ДК 021:2015: 37411230-
3 — Хокейні ключки 

15 штуки  03127, Україна, Київська 
область, Київ, проспект 
Академіка Глушкова, 
будинок 1, павільон 16А 
(льодова арена на ВДНГ)  

до 15 липня 2021  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

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

Поставка товару   Пiсляоплата  15  Календарні  100  

 

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 

568 205,00 UAH 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   568205 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 2 841,03 UAH 

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

відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 12 червня 2021 10:00 

Мова тендерної пропозиції: українська 

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

Дата та час проведення електронного аукціону: 14 червня 2021 12:43  

Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:  відсутні 

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: відсутні 

 



ДОДАТОК  2 
до тендерної документації  

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 
- технічні вимоги до предмета закупівлі 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 
Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі 

виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з 
дотриманням законодавства. 

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". 

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». 

Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, 
у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у 
порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних, якісних та кількісних 
характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних, якісних та 
кількісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому 
якість запропонованого еквіваленту товару має відповідати якості, що заявлена у технічній 
специфікації Замовника.Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується 
учасником. У випадку якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити 
словосполучення «або еквівалент» (наприклад, автомобіль RenaultDuster або еквівалент), 
пропозицію такого учасника буде відхилено як таку, що не відповідає умовам технічної 
специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. 

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює 
закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками 
найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. 
 

1. Технічних, якісних та кількісні характеристик предмета закупівлі: 
 

№ 
з/п 

Найменуваннятовару, 
технічні, якісні / інші характеристики товару 

Одиниця 
виміру 

Кількість 
 

1 Шайба хокейна 

Марка:RUBENA 

Розмір: діаметр 7,62 см, висота 2,54 см, вага 165 гр. 

Колір: чорний 

Характеристики: 

• матеріал: вулканізованагума 

шт. 300 

2 Ключкахокейна 

Розмір:Sr. 

Матеріал: композитна-сплав скловолокна та вуглецевого волокна 
3K-12К із додатковим покриттям епоксидної смоли. Крюк 

шт. 75 



додатково посилений зовнішнім армуванням з вуглецевого волокна 
CarbonUD. Матеріал внутрішнього сердечника в гаку піна 
AeroFoamI. 

Марка: Bauer, ССМ 

Жорсткість (flex): 70-77 

Хват: лівий – 65 од., правий – 10 од. 
3 Майка тренувальна 

Марка: Bauer, CCM 

Розмір: Sr.  (XL – 30 од., XXL – 30 од.) 

Колір:червоний, жовтий, зелений, синій, білий, чорний (кількість 
одного кольору повинна бути кратна 10-ти) 
Характеристики: 

• плоска сітка з 100% поліестеру 
• посиленапрострочка і перехреснийблокуючийкомір 
• нанесення за технологією гарячоготермоперенесення плівок 

на задній частині, на передній логотип формату А4 за 
методом аплікації (макетнадається замовником після 
укладання договору про закупівля) 

шт 60 

4 Майка ігрова (светр хокейний) 

Марка: Bauer,  CCM 

Розмір: Sr. 

ХL білі – 25 од., сині 25 од.  

XXL білі 25 од., сині 25 од.  

Характеристики: 

• Крой: анатомічний 

• Тканина:светр повинен бути виготовлений з двохвидів 
тканин різноїщільності. Основнідеталівиготовляються з 
поліестерущільнистю 200 гр/м2,допоміжна тканина -
сіткащільністю 100 гр/м2, котра служить як вентиляційні 
отвори. Рукаваповинні мативнутрішні накладки на ліктях, що 
додают кращихексплуатаційнихвластивостей. 

• Зшивання: Усівиробиповинні зшиватисятекстурованими та 
армонованимиполієстеровими нитками товщиною 80 tkt, 
котріповинні мативисокуеластичнувластивість на розрив. 

• Метод нанесеннязображення– сублімація(макетнадається 
замовником після укладання договору про закупівля). 

шт. 100 

5 Гамаші (гетри) хокейні ігрові 
Марка: Bauer,  CCM 

Розмір: Sr. (білі – 50 од., сині - 50 од.)  

Характеристики: 

пар 100 



Тканина: гамашіповинні бути виготовлені с трьохрізних тканин, 
котрівідрізняются за своїмфункціональнимпризанчаенням: 

• Основная частина- поліестерщільністю 280 гр/м2. Ця деталь 
повинна витримуватитривалінавантеження в процессігри, а 
самепадіня та ковзання по льдовомумайданчику.  

• Друга частина– еластичний поліестерщільністю 200 гр/м2.  
• Третя деталь – вентиляційна сітка яка повинна відповідати за 

терморегуляцію.  
Кожна пара гамаш повинна бути оздоблена текстильноюзастібкою 
«липучка» для фіксації. 

• Зшивання: Усівиробиповинні зшиватисятекстурованими та 
армонованимиполієстеровими нитками товщиною 80 tkt, 
котріповинні мативисокуеластичнувластивість на розрив. 

• Метод нанесеннязображення– сублімація(макет  надається 
замовником після укладання договору про закупівля). 

6 Ключкахокейна 
Розмір:Jr.  
Матеріал: композитна-сплав скловолокна та вуглецевого волокна. 
Крюк додатковопосиленийзовнішнімармуванням з вуглецевого 
волокна. 
Марка: Bauer, Sherwood 
Жорсткість (flex): 50-55 
Хват: лівий – 12 од., правий – 3 од. 

шт. 15 

7 Ключкахокейна 
Розмір:Yth 
Матеріал: композитна-сплав скловолокна та вуглецевого волокна. 
Крюк додатковопосиленийзовнішнімармуванням з вуглецевого 
волокна. 
Марка: Bauer, Sherwood,  
Жорсткість (flex): 35-40 
Хват: лівий – 12 од., правий – 3 од. 

шт. 15 

Всього: шт. 665 
 

2. Вимоги до предмета закупівлі. 

2.1. Тендерна пропозиція учасника повинна бути подана лише стосовно повного 
обсягу (кількості) товару, якийзазначено у розділі 1 «Технічних, якісних та кількісні 
характеристик предмета закупівлі» цього додатку. 

2.2. Підтвердженням відповідності тендерної 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) є надання учасником у складі тендерної пропозиції 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  тендерній документації, в т.ч. Додатку 
2 тендерної документації, а також підтверджуємо можливість поставки товару, у відповідності 
до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації».  

2.3. Якість товару, що зазначений урозділі 1 «Технічних, якісних та кількісні 
характеристик предмета закупівлі» цього додаткуповинна відповідати чинним нормативним 
актам  законодавства України  щодо якості для товарів даного виду. 



2.4. Гарантійний строк на товари, що становить предмет цієї процедури закупівлі – не 
менше 6 місяців з дати поставки товару. На підтвердження цього учасник у складі тендерної 
пропозиції повинен надати гарантійний лист з точним зазначенням гарантійного строку на 
товар, якийзазначений урозділі 1 «Технічних, якісних та кількісні характеристик предмета 
закупівлі» цього додатку. 

2.5. Товар,що становить предмет цієї процедури закупівлі,що пропонується учасником, 
повинен бути новими, та такими, що не були у використанні. 

2.6. При постачанні товару, що становить предмет цієї процедури закупівлі, 
товарповинен бути в упаковці, яка відповідає характеру товару даного виду і захищає його від 
пошкоджень під час поставки. 

 
 
У разі, якщо товар, що становить предмет цієї процедури закупівлі, що пропонується 

учасником, не відповідає умовам технічної специфікації - вимогам замовника, відсутні вищевказані 
документи/інформація, або учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені замовником, 
тендерна пропозиція учасника вважається як така, що не відповідає умовам технічної специфікації та 
іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. 
 


