
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2020-11-11-009383-a 
 

Найменування замовника: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ХОКЕЙНИЙ 
КЛУБ "МАРІУПОЛЬ" 

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 43816736 

Місцезнаходження замовника: 87515, Україна, Донецька обл., місто Маріуполь, 
вул.Нільсена Архітектора, будинок 35-А 

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

Віталій Рижков, +380980480339, hmariupol@gmail.com 

Вид предмета закупівлі: Товари 

Узагальнена назва предмета закупівлі: Хокейне екіперування 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 

Хокейне 
екіперування та 
інвентар 

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

295 штуки  87515, Україна, 
Донецька область, 
Маріуполь, вул. 
Нільсена Архітектора, 
будинок 35 – а,  

до 24 грудня 2020  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

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

Поставка товару   Пiсляоплата  30  Календарні  100  

 

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   597000 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 2 985,00 UAH 

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

відсутня  

597 000,00 UAH 



Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 29 листопада 2020 20:00 

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: 30 листопада 2020 13:28  

Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 

 



Додаток №3               
Тендерної  документації  

 
Технічні вимоги 
на закупівлю  

№ 
з/п 

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

Одини-
ця 

виміру 

Кіль-
кість 

 
1 Комплект захисту початківців для гри в хокей (нагрудник, 

налокітник,щитки,шорти, рукавички)  
Марка: Bauer (або аналог) 
Матеріал: товстий шар піни середньої щільності, яка посилена 
пластиковими вкладками. Захист тазостегнових суглобів повинен мае 
плаваючу конструкцію і виконана з використанням піни, піна високої 
щільності, сегментована будова, плечові чаші посилені формованим 
пластиком. Область ключиць має систему регулювання.  
 

шт. 30 

2 Ковзани хокейні  (Пара) 
Марка: Bauer (або аналог) 
Розмір: Yth. 
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; 
• Стакан: TUUK LightSpeed Pro (або аналог); 
• Лезо: з нержавіючої сталі Tuuk  

шт. 75 

3 Ковзани для фігурного катання (пара) 
Марка: Jackson (або аналог) 
Розмір: Jr 
Характеристики черевика: 

• Синтетичний верх з вініловим покриттям.  

• Підошва з ПВХ без технічного обслуговування. 

• Повністю покрита м'якою піною для комфорту і підтримки. 

• Лезо: Ultima Mark I з нержавіючої сталі 

шт. 90 

4 Шолом з решіткою (захист обличчя)  
Марка: Bauer  (або аналог) 
Розмір: YTH 
Колір: чорний 
Двошаровий захист з піни подвійної щільності, подвійні ребра 
жорсткості, ергономічні, прозорі навушники 

шт. 30 
 



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

5 Шолом з решіткою (захист обличчя)  
Марка: Bauer Combo (або аналог) 
Розмір: S, M. 
Колір: чорний 
Двошаровий захист з піни подвійної щільності, подвійні ребра 
жорсткості, ергономічні, прозорі навушники 
Швидке регулювання розміру. 
Сертифікати CSA, HECC і CE. 
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 підборіддя виконана з 
м'якого, спіненого матеріалу, який сприяє ефективній амортизації 
ударів.  

шт 30 

6 Ключка хокейна  
Марка: Bauer (або аналог) 
Розмір: Yth 
Жорсткість (flex): 20, 30, 40. 
Хват: лівий – 30 од., правий – 10 од. 
Матеріал: композитний-сплав скловолокна та вуглецевого волокна. 
Крюк додатково посилений зовнішнім армуванням з вуглецевого 
волокна. 
 

шт. 40 

 
 

 
1. Умови оплати: відстрочка платіжу. 
2. Джерело фінансування: місцевий бюджет.   
3. Гарантійний термін на Товар встановлюється тривалістю 12 місяців  



 
 

* 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 технічне завдання містить посилання на конкретні торговельну марку чи 
фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або 
виробника, вважати вираз "або еквівалент". 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


