
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2021-06-25-004983-c 
 

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

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 43816736 

Місцезнаходження замовника: 87515, Україна, Донецька область, 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 

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 
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 

Рукавиці хокейні - 
краги професійного 
рівня 

ДК 021:2015: 37411200-4 — 
Ковзанярський та хокейний 
інвентар 

10 пара  87515, Україна, 
Донецька область, 
Маріуполь, вул. 
Нільсена 
Архітектора, 
будинок 35 – а,  

до 15 листопада 
2021  

Шорти хокейні 
захисні професійного 
рівня 

ДК 021:2015: 37411200-4 — 
Ковзанярський та хокейний 
інвентар 

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

до 15 листопада 
2021  

Налокітник 
хокейний 
професійного рівня 

ДК 021:2015: 37411200-4 — 
Ковзанярський та хокейний 
інвентар 

5 пара  87515, Україна, 
Донецька область, 
Маріуполь, вул. 
Нільсена 
Архітектора, 
будинок 35 – а,  

до 15 листопада 
2021  

Ковзани - хокейні 
професійного рівня 

ДК 021:2015: 37411220-0 — 
Ковзани 

12 пара  87515, Україна, 
Донецька область, 
Маріуполь, вул. 
Нільсена 
Архітектора, 
будинок 35 – а,  

до 15 листопада 
2021  



Шолом Хокейний 
професійного рівня 

ДК 021:2015: 37411200-4 — 
Ковзанярський та хокейний 
інвентар 

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

до 15 листопада 
2021  

Захист обличя 
професійного рівня 

ДК 021:2015: 37411200-4 — 
Ковзанярський та хокейний 
інвентар 

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

до 15 листопада 
2021  

Ключка хокейна 
професійного рівня 

ДК 021:2015: 37411230-3 — 
Хокейні ключки 

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

до 15 листопада 
2021  

Ізолента для ключок ДК 021:2015: 37411200-4 — 
Ковзанярський та хокейний 
інвентар 

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

до 15 листопада 
2021  

Шнурки ДК 021:2015: 37411200-4 — 
Ковзанярський та хокейний 
інвентар 

100 пара  87515, Україна, 
Донецька область, 
Маріуполь, вул. 
Нільсена 
Архітектора, 
будинок 35 – а,  

до 15 листопада 
2021  

Леза для ковзанів 
Bauer 

ДК 021:2015: 37411200-4 — 
Ковзанярський та хокейний 
інвентар 

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

до 15 листопада 
2021  

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

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

до 15 листопада 
2021  

Ключка воротарська 
професійного рівня 

ДК 021:2015: 37411230-3 — 
Хокейні ключки 

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

до 15 листопада 
2021  

Щитки воротарські – 
захист для вратаря 
професійного рівня 

ДК 021:2015: 37411200-4 — 
Ковзанярський та хокейний 
інвентар 

1 пара  87515, Україна, 
Донецька область, 
Маріуполь, вул. 
Нільсена 
Архітектора, 
будинок 35 – а,  

до 15 листопада 
2021  

 

Умови оплати: 



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

Поставка товару   Пiсляоплата  30  Календарні  100  

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 080 000,00 UAH 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   1080000 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 5 400,00 UAH 

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

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 11 липня 2021 20:00 

Мова тендерної пропозиції: українська 

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

Дата та час проведення електронного аукціону: 12 липня 2021 13:27  

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:  відсутні 

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: відсутні 

 



 
Додаток №3               

Тендерної  документації  
 

Технічні вимоги 
на закупівлю  

№ 
з/п 

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

Один
и-ця 

виміру 

Кіль-
кість 

 
1 Рукавиці хокейні - краги  професійного рівня 

Марка: Вauer  
Модель: 2X PRO,  UltraSonic, 2X, 3S PRO. 
Розмір: 13, 14, 15. 
Колір: Чорно-червоно-сірий. 
Матеріал - Кручений Про-нейлон. 
Вказівний палець - 3х сегментний, інші 2х сегментні. 
Долонька - укріплена на долоні. 
Манжета - Профільна, сегментована. 
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. 
 

пара 10 

2 Шорти хокейні захисні  професійного рівня 
Марка: Вauer  
Модель: 2X PRO,  UltraSonic, 2X, 3S PRO. 
Розмір: Sr. S, M, L, XL. 
Колір: чорний 
Характеристики: 

• матеріал: зносостійкий нейлон 
• 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; 

влагоотводящая підкладка. 

шт. 5 

3 Налокітник хокейний професійного рівня 
Марка: Вauer  
Модель: 2X PRO,  UltraSonic, 2X, 3S PRO. 
Розмір: Sr. S, M, L, Xl. 
Характеристики: 

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

• вбудовані литі чаші, технологія яка запобігає вивихам і травмам 
ліктьових суглобів при падінні; 

• ліктьова чаша виконана з формованого пластика і покрита з 
зовнішньої і з внутрішньої сторони піною середньої щільності; 

• внутрішня зносостійка підкладка виготовлена з вологостійкого 
матеріалу; 

3-х точкова еластична система кріплення. 

пара 5 



4 Ковзани - хокейні професійного рівня 
Марка: Bauer  
Модель: Hyperlite,  UltraSonic, 3X PRO, 3S PRO. 
Розмір: Sr.7-12 
Характеристики черевика: 

• Зовнішня обробка корпусу черевик з композитного матеріалу Flex 
Composite; 3-D LASTED CARBON CURV®. 

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

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

Язик черевика:  
• Анатомічний, 2-х шаровий: повстяний язичок з сітчастою вставкою 

для плеснової кістки; 
• Устілка: Внутрішня устілка FormFit; 
• REFLEX PRO 

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

Лезо: LSpulseTI, LS5. 

пара 12 

5 Шолом Хокейний професійного рівня 
Марка: Bauer  
Модель: 4500  
Розмір: S, M, L. 
Колір: чорний 
Характеристики:  
• 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. 

шт. 5 

6 Захист обличя професійного рівня 
Марка: Bauer  
Модель: PRO Straight 
Розмір: Sr 
Характеристики: 
Оптика високого дозволу (запатентовані технології, використовувані за 
ліцензією Oakley) 
Прямий крій, прозорий полікарбонатний екран 
Комбінація бічних прорізів і фіксованих отворів для оптимальної сумісності 
Внутрішнє протитуманні покриття 
Зовнішній проти подряпин 
CSA, сертифікований CE. 
 

шт 20 

7 Ключка хокейна професійного рівня 
Розмір: Senior. 
Марка: Bauer  

шт 118 



Модель: Hyperlite,  UltraSonic, 3X PRO, 3S PRO. 
Загин: P92, P28. 
Жорсткість (flex): 70-102 
Хват: лівий – 90 од., правий – 28 од. 
Матеріал: Ключка має цільну конструкцію Monocomp, вуглецеве волокно 
TeXtreme 15К-18K Carbon Fiber, , технологія плетіння Advanced Carbon 
Layering, а також система смол DuraFlex. Геометрія шафта з округленими 
кутами і двояковогнутого стінками. Конструкція гака MaxBalance.  
 

8 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 200 

9 Шнурки (пара) 
Марка: Bauer  
Модель: Waxed. 
Розмір: 108”, 120” 
Характеристики: 

• середня ступінь воскової просочення 
• високоміцний нейлон 

 

пара 100 

10 Леза для ковзанів Bauer 
Марка: Bauer 
Модель: LSpulseTI, LS5. 
Розмір: 272-3шт, 280-2шт. 
Характеристики: 

• Високоякісна нержавіюча сталь High-Grade з відполірованим верхнім 
шаром 

• LIGHTSPEED EDGE 
 

шт. 5 

11 Шайба хокейна 
Марка:RUBENA  
Розмір: діаметр 7,62 см, висота 2,5 см. 
Характеристики: 

• матеріал: вулканізована гума 
 

шт 300 

12 Ключка воротарська професійного рівня 
Марка: Bauer, CCM. 
Модель: 3X, PRO. 
Розмір: 27”-6шт, 27,5”-6шт. 
Колір: Чорно-червоно-сірий 
Характеристики: 

• спінений двошаровий вкладиш на ущільнювачі гака. 
• легка карбонова конструкція з вуглецевим напиленням. 
• вуглецеве волокно 

шт. 12 



 
13 Щитки воротарські – захист для вратаря (пара) професійного рівня 

Марка: Bauer  
Модель: HYPERLITE 
Розмір: Sr. 36+2 
Колір: Чорно-червоно-сірий. 
Характеристики: 

• піна REBOUND BOOST CORE 
• матеріал для зовнішньої обробки фронтальної поверхні щитків 

синтетична шкіра. В якості внутрішнього наповнення фронтальної 
поверхні в даній моделі використовується піни високої щільності. 

• зовнішня обробка синтетична шкіра COR Tech ST 
• Канал для ніг синтетична замша AX Suede Quattro. 
• Вставка з композитного матеріалу Curv всередині щитка. 
• Канал для ноги покритий підкладкою Thermo Core. 

Система кріплень Tune Fit. 

пара 1 

 
 
 

 
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". 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


