
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2021-09-07-005845-b 
 

Найменування замовника: ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА З ХОКЕЮ 
"СОКІЛ" 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 43197718 

Місцезнаходження замовника: вулиця Юрія Іллєнка (Мельникова), будинок 46, м. Київ, м. 
Київ, 04119, Україна 

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

Щербак Владислав Сергійович, dush.sokil@gmail.com, 
380675304462 

Вид предмета закупівлі: Товари 

Назва предмета закупівлі: ХОКЕЙНИЙ ІНВЕНТАР (ДК 021:2015-37410000-5 Інвентар 
для спортивних ігор на відкритому повітрі) 

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

Назва 
номенклатурної 
позиції предмета 
закупівлі 

Код згідно з Єдиним 
закупівельним словником, 
що найбільше відповідає 
назві номенклатурної 
позиції предмета закупівлі 

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 

Ключка хокейна 
професійного рівня 

ДК 021:2015: 37411230-3 — 
Хокейні ключки 

238 штуки  04119, Україна, м. 
Київ, м. Київ, вулиця 
Юрія Іллєнка 
(Мельникова), 
будинок 46  

до 25 жовтня 
2021  

Ключка воротарська 
професійного рівня 

ДК 021:2015: 37411230-3 — 
Хокейні ключки 

7 штуки  04119, Україна, м. 
Київ, м. Київ, вулиця 
Юрія Іллєнка 
(Мельникова), 
будинок 46  

до 25 жовтня 
2021  

Шайба хокейна ДК 021:2015: 37411210-7 — 
Хокейні шайби 

500 штуки  04119, Україна, м. 
Київ, м. Київ, вулиця 
Юрія Іллєнка 
(Мельникова), 
будинок 46  

до 25 жовтня 
2021  

Ковзани хокейні 
професійного рівня 
(пара) 

ДК 021:2015: 37411220-0 — 
Ковзани 

22 штуки  04119, Україна, м. 
Київ, м. Київ, вулиця 
Юрія Іллєнка 
(Мельникова), 
будинок 46  

до 25 жовтня 
2021  

Рукавиці хокейні 
(краги) 
професійного рівня 
(пара) 

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

25 штуки  04119, Україна, м. 
Київ, м. Київ, вулиця 
Юрія Іллєнка 
(Мельникова), 
будинок 46  

до 25 жовтня 
2021  



Шорти хокейні 
захисні 
професійного рівня 

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

20 штуки  04119, Україна, м. 
Київ, м. Київ, вулиця 
Юрія Іллєнка 
(Мельникова), 
будинок 46  

до 25 жовтня 
2021  

Шолом з решіткою 
професійного рівня 
(захист обличчя) 

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

25 штуки  04119, Україна, м. 
Київ, м. Київ, вулиця 
Юрія Іллєнка 
(Мельникова), 
будинок 46  

до 25 жовтня 
2021  

 

Умови оплати: 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, 
(%) 

Iнша 
подія  

Розрахунок здійснюється на підставі видаткової 
накладної Постачальника, шляхом перерахування 
грошових коштів на поточний рахунок 
Постачальника.  

Пiсляоплата 30  Робочі  100  

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 644 750,00 UAH 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   1644750 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 8 223,75 UAH 

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 23 вересня 2021 00:00 

Мова тендерної пропозиції: українська 

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

Дата та час проведення електронного аукціону: 23 вересня 2021 12:14  

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:  відсутні 

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: відсутні 

 



t] 14 KO HA BLI 14 IZ OPf AFI KHiBCbKoi r1rrcsroi pAAr4 lxuincsxn MrcbKA AE xABHA AAM I utcl'pA r (trl )

4efinerauEHT MoJloAr rA cnopry

ilwT 5t r{ o-K) H A IIb KA C fI O p'f I4l} HA

SAKIL

IIIKOIA 3 XOKEK) (COKIJ>
€APnoy 43191718, n1,,r. tOpin l,rre Hra (Me,rsHrrrona),46, m. Kuia, YrcpaTua,

041 19, re,r.+38 (067) 5040077, e-nrail: dush.sokil@gmail.com

TIPOTOKOI
KOMITETI/ 3 KOI{KYPCHI{X TOPIIB 3AMOBHI4KA

Nb 07-09/03 sia 07 nepecur^ 202l p.

l. 3anrosuuK:
1.1. I-IafirraeHyBaHHt: flurxvo-rcHaqbKa cnoprlrBHa rrrKoJra 3 xoKero <Corilr>;
1.2. Ivlicqe3HaxoAxeHHq: rra. IdHie, nyn. IOpiq IrreHxa (Menruzxona), 46;
1 .3. Ilerrrra0ixaqifinvfi xoA 4X1977 18;
1.4, I(oHraKTHa oco6a, ynoBHoBaxeHa sAiftcHrosarr,r 3B'q3oK 3 yr{acH!,rKaMu: II(cp5arc

Brtaluclan Ceprifronuu; aApecai VxpaiHa, 04119, M. Kzia, Byn. tOpir ll.rrcrrrca
(Merrn ux:oBa), 46; e-mail : dush.sokil@gmail.com; ren. : +3 80675 304462.

2. lllleAn{er 3aKyrisri :

2.1. HafiueuyBaHH, rrpeAMera saxyuinni: <XoKnitHnfi IIIBE,H'I'A p (/(K
021:2015'37410000-5 Iuseurap A+rn crloprrrBuux irop ua ni4rcprrroMy uoeirpi)>

2.2. I(i,rr,xicrt: 837 rrrryK;
2.3. llicqe AocraBKLI roBapy: M. Kuie, nyn. IOpig Iuenra (MenrnHxoaa), 46;
2.4, tCrpoK uocraBKl4 roBapy: rporflrona 10 po6oqrx AHis niA Aarr.r yKJraAerurl

/lot'oBopy.
3. Kinqenafr c'rpor noAaHHfl reHAepHr.rx rpono3urrifi:23 eepeclrr-202l p.
4. Posrraip 6ro4xeruoro rpu3HaqeHH.f, 3a KorrroprrcoM a6o ouixyeaHa naplicr r,

sar<yninni: 1644 750,00 rpH. (oaun uinrfiou ruicrcor copoK qorupu rrcsqi ciuco'r'
n'flr,1ecflT r-pr4BeHb 00 xonifior), y r.v. IIAB.

5. Y'N.loeu orIJIarH: 3aNaoeHr.Ix so6os'qsauwfi orrJrarr4Tr4 BH3HaqeHy HaKJra/lrroK)
napricrr roBapy, IrIJIrxoM flepepaxyBaHHfl rporuoBr4x xoruriB Ha noro..rrrar.i paxyHor.(
lloc'fa.{arrbHr4xa rrporrroM 30 po6o.rux 4nin 3 MoMeH'ry orpuMauux Tonapy.

6. IIi,q qac rpoBeAeHHq npoqeAyprz saxyninni yci AoKyMeHrH, rrlo Marolb ei4uourcnrrr
Ao reH/IepHoi uponosullii Ta cKnaAarorbc.r 6eslocepeAHbo yr{acHraKoM, BxKJla/laro.rbc,
yxpaiucrxoro MoBorc.

Y pa:li :ual.auHfl iHrultx AoKyMeHrin cxra4eHux MoBoro iuuroro niN yxpairrcsra N4oB€r,

laxi 2loxytteHrl4 noezHui cynponofl)KyBarhcr nepeKnaAoru yr<paincbKoro MoBoro, ilcpcKJtaA
(a6o cnpanxuicrr ni4nracy nepeKn&Aa.ra) - sacni4ueunfi norapialsno a6o :rela,ri:onarlrr"r v
BcralIoIlJIe,uoMY 3aKoHoAaBcrBoM Yxpainz nopqAKy. Texcru noBzllrri Cty'rn
aBTe HTHtr uvtMur, Bu3naqarbHlrM € Tqxcr, Br4KJIaAeHzfi yxpaincbKolo MoBoro.

7. flam ra r{ac po3Kpl4Tr-a reHgepHux nporosrqifi: 6yrc ni4onao B MoMeHr rry6lrircartii
O|OJIOIXCHH.'I.



[oHr4xeHHr rliHa ni4 vac eneKTpoHHoro8. Posuip naiuiuansnoro ayxrliorry
0.5 siaco'rrca ouixyaaHoi naprocri :arynin.rri.

9. 3aNroeHI4K rle BlzMarae HaA4HHfl yr{acHr.rKaN{H sa6esner{eHHfl TeH/Ieprroi uporro:rzrtil'.
10. 3iarsep1uru Teu4epny foxyvrenraqirc ua saxyuiuro l-Iocnyr.
I i. Brrpiruerro rpoBecrL4 rpoqeAypy npeAMera :axynieri: <XOKI'.ilttltit

lllflEIITAP (AK 02122015-37410000-5 Irreenrap A.in ctropr'rrBnux irop rr:r
nilxplr'ronay' uoeilpi)> (niarcpu'ri 'ropru) - ua cafi'ri httrr://bid.e-tcndcr

I.orrosa rconailery (:acrynnuK AlrpeKropa urxonn) tlI4EIPlrll Il.ll.

3ac'r'ynuaK roJroBr4 xorrirety( Hep-B14KJraAa (DAPI]IJKO JI.M.

Ccxpre'rap rerrAepHoro xoui
(cexperap-apyxap) EPBAK I].C].
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Додаток № 3 

 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 
 

№ 
з/п 

Найменування товару та технічні / інші характеристики товару у 
відповідності до вимог Тендерної документації 

Один
и-ця 

виміру 

Кіль-
кість 

 
1 Ключка хокейна професійного рівня (ДК 021:2015-37411230-3 Хокейні 

ключки) 
Марка:Bauer«або еквівалент». 
Модель: Fly Lite,  UltraSonic, Nexus Geo, Hyperlite, 3X PRO, Vapor league, 
Nexus league 
Жорсткість (flex): 70-102 
Загин: P92, P28. 
Хват: лівий – 170 од., правий – 68 од. 
Матеріал: Ключка має цільну конструкцію Monocomp, п'ятистороння 
форма труби, вуглецеве волокно TeXtreme 15К-18K Carbon Fiber, 
високоякісного матеріалу з зовнішнім шаром з TeXtreme, технологія 
плетіння Advanced Carbon Layering, а також система смол DuraFlex. 
Геометрія шафта з округленими кутами і двояковогнутого стінками. 
Конструкція гака MaxBalance.  

шт. 238 

2 Шайба хокейна(ДК 021:2015-37411210-7 Хокейні шайби) 
Марка:RUBENA«або еквівалент». 
Розмір: діаметр 7,62 см, висота 2,5 см. 
Характеристики: 

• матеріал: вулканізована гума 

шт. 500 

3 Ключка воротарська професійного рівня(ДК 021:2015-37411230-3 
Хокейні ключки) 
Марка:Bauer, CCM«або еквівалент». 
Модель:X2.9,PRO  
Розмір: Sr. 
Характеристики: 

• спінений двошаровий вкладиш на ущільнювачі гака. 
• легка карбонова конструкція з вуглецевим напиленням. 
• вуглецеве волокно 
• Композитна ручка з осиковим сердечником, ламінована вуглецевим і 

скловолокном. 
• Конструкція лопаті з основою з пеноматериала, посилена 

скловолокном, знижуючи вібрацію від ударів. 
• Повністю графітовий гак для більшої точності і контролю за 

шайбою. Крюк ламіновані скловолокном і графітом. 

шт. 7 

4 Ковзани хокейні професійного рівня (пара)(ДК 021:2015-37411220-0 
Ковзани) 
Марка: Bauer «або еквівалент». 
Модель: 2XPRO,  UltraSonic, , Hyperlite, 3X PRO, 3S PRO. 
Розмір:Sr.7-12 
Характеристики черевика: 

• Зовнішня обробка корпусу черевик з композитного матеріалу Flex 
Composite; 3-DLASTEDCARBONCURV®. 

• Внутрішня підкладка: Матеріал внутрішньої підкладки гидрофобная 
мікрофібра; LOCK-FITPRO. 

• Фіксація п'яти: округла чаша; 
• Захист щиколотки: анатомічної форми з термопіни; 
• Термоформуємий. 

Язик черевика:  

шт. 22 
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• Анатомічний, 2-х шаровий:  
• Устілка: Внутрішня устілка FormFit; 
• REFLEX PRO 

Підошва і Лезо: 
• Підошва: Матеріал підошви Pro TPU-пластик; 
• Надлегкий композит, вентильована. 
• Стакан: TUUK LightSpeed Edge 

Лезо:  
• TUUK LS PULSE TI 
• LS5 

5 Рукавиці хокейні (краги)професійного рівня(пара)(ДК 021:2015 
37411300-5 Спортивні зимові одяг та спорядження) 
Марка: Вauer«або еквівалент». 
Модель: 2XPRO,  UltraSonic. 
Розмір:13, 14, 15. 
Колір:синій, синьо-білий. 
Захист: 

• захисне наповнення: комбінація піни середньої і високої щільності; 
• 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. 25 

6 Шорти хокейні захисні професійного рівня(ДК 021:2015 37411300-5 
Спортивні зимові одяг та спорядження) 
Марка: Вauer«або еквівалент». 
Модель: 2XPRO,  UltraSonic. 
Розмір: Sr. S, M, L, XL. 
Колір: синій 
Характеристики: 

• матеріал: зносостійкий нейлон щільністю 800 ден і більше 
• захист виконаний з піни середньої щільності;  
• збільшений захисний елемент хребта з пластиковими вставками; 
• пластикові вставки в області стегон і нирок для додаткового захисту; 
• регульований м'який ремінь для кращої фіксації; 
• вологовідштовхуюча підкладка. 

шт. 20 

7 Шолом з решіткою професійного рівня (захист обличчя) (ДК 021:2015 
37411300-5 Спортивні зимові одяг та спорядження) 
Марка: Bauer«або еквівалент». 
Модель: 4500 Combo 
Колір: Білий 
Двошаровий захист з піни подвійної щільності, подвійні ребра жорсткості, 
ергономічні, прозорі навушники 
Швидке регулювання розміру. 
Повна захисна маска на шолом польового гравця виготовляється з 
високоміцної, вуглецевої сталі за фірмовою технологією True Vision. 
Покращена конструкція має оптимальну форму, надійно закриває обличчя 
хокеїста, захищаючи його від влучень шайби, ефективно розсіює силу 
удару. Маска забарвлена в сріблястий колір, який зводить до мінімуму 
відблиски, що виникають від освітлення катка, дозволяючи хокеїстові 
сконцентруватися на тільки грі. Прути маски розташовані під прямими 
кутами один до одного і мають оптимальну відстань між собою. Така 
конструкція маски і мінімальна контрастність кольору створюють відмінну 
видимість інших гравців і шайби. Регульована, плаваюча чаша для 

шт. 25 
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підборіддя виконана з м'якого, спіненого матеріалу, який сприяє ефективній 
амортизації ударів. 

 
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». 
 
 
1. Умови оплати: відстрочка платіжу. 
2. Джерело фінансування: місцевий бюджет.   
3. Гарантійний термін на Товар встановлюється тривалістю 12 місяців  
4. Протягом 3-х робочих днів з дня закінчення аукціону, переможець аукціону повинен 
надати Замовнику зразки з ознайомленням якісних характеристик товару. 
 
 

* транспортні витрати входять в вартість товару; 
Оголошена вартість закупівлі розрахована на товар, зазначений вище 

необхідний до закупівлі. Будь-яке посилання на торгівельну марку, країну-виробника є 
найбільш бажаною. Будь-який запропонований постачальником еквівалент повинен 
100% відповідати висунутим вимогам. 

У разі, якщо учасник запропоновує еквівалент товару, він обов’язково додатково 
повинен надати у складі тендерної пропозиції опису товару, документальне 
підтвердження повної відповідності основних технічних характеристик замовленого 
нами товару з обов'язковим відображенням у таблиці порівняльних характеристик. 

* В місцях, де є посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, 
конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, 
вважати вираз «або еквівалент». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


