
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення спрощеної/допорогової закупівлі 

UA-2021-02-19-005080-b 
 

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 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 

Хокейне 
екіпірування та 
інвентар  

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

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

до 31 березня 2021 

 
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: 

197 300,00 UAH 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   197300 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 986,50 UAH 

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

відсутня  



Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 03 березня 2021 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  

Дата та час проведення електронного аукціону: відсутній  

Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 

 



Технічні вимоги 
на закупівлю: Хокейне екіпірування та інвентар 

 
№ 
з/п 

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

Одиниця 
виміру 

Кіль-
кість 

 
1 Ключка хокейна 

Розмір:Senior. 
Марка:Bauer 
Модель:  2XPRO, 2N PRO. 
Жорсткість (flex): 112 
Хват: лівий. 
Загин: P02 
Матеріал: композитна-сплав скловолокна та вуглецевого 
волокна12К. Крюк додатково посилений зовнішнім армуванням з 
вуглецевого волокна Carbon. Процес компресійного формування 
MonoComp, який використовується у виробництві ключки, дозволяє 
отримати цілісну конструкцію TrueOne-Piece і виключає точку 
з'єднання між трубою і крюком. Вуглецеве волокно TeXtreme, смола 
DuraFlex, що покриває трубу ключки, гак має внутрішній сердечник 
AeroSense II, посилений вуглецевим волокном TeXtreme. 
 

шт. 28 

2 Ковзани - хокейні(пара) 
Марка: Bauer 
Модель:  2X, 3SPRO, 2XPRO. 
Розмір:Sr.12FIT3 
Характеристики черевика: 

• Асиметричниймисок. 
• Застосуваннятехнології DYNAFLEX SYSTEM. 
• Зовнішня обробка корпусу черевик з композитного матеріалу 

FlexComposite; 3-DLASTEDCARBONCURV®. 
• Внутрішня підкладка: Матеріал внутрішньої підкладки 

гидрофобнаямікрофібра; LOCK-FITPRO. 
• Фіксаціяп'яти: округлачаша; 
• Захист щиколотки: анатомічноїформи з термопіни; 
• Термоформуємий. 

Язик черевика:  
• Анатомічний, 2-х шаровий: повстянийязичок з 

сітчастоювставкою для плесновоїкістки; 
• Устілка: ВнутрішняустілкаFormFit; 
• REFLEX PRO 

Підошва і Лезо: 
• Підошва: Матеріал підошви ProTPU-пластик; 
• Надлегкийкомпозит, вентильована. 
• Стакан: TUUK LightSpeedEdge 

Лезо:  
• LS3 
• LS5 
• LS Pulse 

шт 5 

3 Шнурки (пара) 
Марка:Bauer 
Розмір: 108”, 120” 

шт 36 



Характеристики: 
• середня ступінь воскової просочення 
• високоміцний нейлон 

 
4 Ізолента для ключок 

Марка:Renfrew 
Розмір: Ширина 24мм  
Довжина 50м 
Характеристики: 

• з нанесеним шаром, що клеїть, який має відмінну адгезію 
виготовлена з синтетичного матеріалу має високу міцність і 
зносостійкість. 

 

шт. 60 

 
 

 
1. Умови оплати: відстрочкаплатіжу. 
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". 
 


