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Розділ 1. Загальні положення 

1 2 

1.1. Терміни, які 
вживаються в 
документації 
конкурсних торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону 
України «Про здійснення державних закупівель» (зі змінами) (далі - Закон). 
Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, 
вживаються в значеннях, визначених цим Законом. 

1.2. Інформація 
про замовника 
торгів: 

  

повне 
найменування: 

Державна установа «Управління збірних команд та забезпечення 
спортивних заходів «Укрспортзабезпечення». 

місцезнаходження: Україна, 01023, м. Київ, вул. Еспланадна, 30-Б. 

посадова особа 
замовника, 
уповноважена 
здійснювати 
зв'язок з 
учасниками 

Степанов Євген Олексійович, заступник начальника юридичного відділу 
Управління, 01023, м. Київ, вул. Еспланадна, 30-Б, каб. 6, 
тел. (044) 287-02-18, електронна адреса відсутня. 

1.3. Інформація 
про предмет 
закупівлі 

  

найменування 
предмета 
закупівлі: 

Інвентар спортивний, код за ДК 016-97 – 36.40.1: лот № 1 – інвентар для 
боксу (ринг боксерський, груші боксерські, мішки боксерські); лот № 2 –
інвентар для боротьби греко-римської (килими борцівські); лот № 3 –
інвентар для боротьби вільної (килими борцівські); лот № 4 – інвентар для 
дзюдо (татамі); лот № 5 – інвентар для біатлону (лижі); лот № 6 – інвентар 
для лижних гонок (лижі, лижні палиці); лот № 7 – інвентар для фігурного 
катання на ковзанах (леза); лот № 8 – інвентар для шорт-треку (леза з 
кріпленнями, мати захисні); лот № 9 – інвентар для фрістайлу (лижі в 
комплекті); лот № 10 – інвентар для гандболу (гандбольне покриття); лот № 
11 – інвентар для стрільби із лука (луки в комплекті); лот № 12 – інвентар 
для важкої атлетики (комплекти штанг); лот № 13 – інвентар для легкої 
атлетики (бар’єри змагальні, яма для стрибків з жердиною, яма для стрибків 
у висоту, стартові блоки, стійки для стрибків у висоту); лот № 14 – інвентар 
для тхеквондо (системи суддівські електронні, жилети електронні з 
датчиком); лот № 15 – інвентар для сучасного п’ятиборства (портативні 
мішені для лазерного пістолету, контейнери лазерні насадки для пістолету); 
лот № 16 – інвентар для плавання (тренажери, стартові тумби, комплект 
відеокамер для аналізу техніки плавання, система аналізу техніки плавання)
лот № 16 – інвентар для плавання (тренажери, стартові тумби, комплект 
відеокамер для аналізу техніки плавання, система аналізу техніки плавання); 
лот № 17 – інвентар для веслування на байдарках і каное (стартова система 
(комплект)); лот № 18 – інвентар для хокею з шайбою (ключки). 

вид предмета 
закупівлі: 

Ринг боксерський, груша боксерська 96х65 (№ 6), груша боксерська 
96х65 (№ 5), мішок боксерський 200х35, мішок боксерський 180х35, мішок 
боксерський 150х35, мішок боксерський 130х35, мішок боксерський 110х35, 
мішок боксерський 90х35, килим борцівський, татамі, лижі, лижі, лижні 
палиці, леза, леза з кріпленням, мат захисний, лижі в комплекті, гандбольне 
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покриття, лук в комплекті, комплект штанги, бар’єр змагальний, яма для 
стрибків з жердиною, яма для стрибків у висоту, стартовий блок, комплект 
стійок для стрибків у висоту, система суддівська електронна, жилет 
електронний з датчиком, портативна мішень для лазерного пістолету, 
контейнер лазерна насадка для пістолету, тренажер, стартова тумба, 
комплект відеокамер для аналізу техніки плавання, система аналізу техніки 
плавання, стартова система (комплект), ключка. 

місце, кількість, 
обсяг поставки 
товарів (надання 
послуг, виконання 
робіт): 

Україна, 01023, м. Київ, вул. Еспланадна, 30-Б;  
ринг боксерський – 1 од., груша боксерська 96х65 (№ 6) – 10 од., груша 
боксерська 96х65 (№ 5) – 10 од., мішок боксерський 200х35 – 9 од., мішок 
боксерський 180х35 – 9 од., мішок боксерський 150х35 – 9 од., мішок 
боксерський 130х35 – 9 од.; мішок боксерський 110х35 – 9 од., мішок 
боксерський 90х35 – 9 од., килим борцівський – 4 од., татамі – 20 од., лижі –
30 од., лижі – 10 од., лижні палиці – 10 од., леза – 10 од., леза з кріпленням –
6 од., мат захисний – 100 од., лижі в комплекті – 20 од., гандбольне покриття 
– 1 од., лук в комплекті – 6 од., комплект штанги – 14 од., бар’єр змагальний 
– 100 од., яма для стрибків з жердиною – 1 од., яма для стрибків у висоту – 1 
од., стартовий блок – 16 од., комплект стійок для стрибків у висоту – 3 од., 
система суддівська електронна – 3 од., жилет електронний з датчиком – 18 
од., портативна мішень для лазерного пістолету – 4 од., контейнер лазерна 
насадка для пістолету – 4 од., тренажер – 26 од., стартова тумба – 16 од., 
комплект відеокамер для аналізу техніки плавання – 1 од., система аналізу 
техніки плавання – 1 од., стартова система (комплект) – 1 од.; ключки – 146 
од. 

строк поставки 
товарів (надання 
послуг, виконання 
робіт): 

Грудень 2012 року 

1.4. Процедура 
закупівлі 

Відкриті торги. 

1.5. 
Недискримінація 
учасників 

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на 
рівних умовах. 

1.6. Інформація 
про валюту 
(валюти), у якій 
(яких) повинна 
бути розрахована і 
зазначена ціна 
пропозиції 
конкурсних торгів 

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня. 
У разі, якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий 

учасник може зазначити ціну пропозиції конкурсних торгів у доларах USA/ 
євро. При цьому при розкритті пропозицій конкурсних торгів ціна такої 
пропозиції конкурсних торгів перераховується у гривні за офіційним курсом 
гривні до долару USA/ євро, встановленим Національним банком України на 
дату розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

1.7. Інформація 
про мову (мови), 
якою (якими) 
повинні бути 
складені 
пропозиції 
конкурсних торгів 

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються 
замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням 
замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на 
іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.  

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів
2.1. Процедура Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не 
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надання роз'яснень 
щодо документації 
конкурсних торгів  

пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних 
торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації 
конкурсних торгів. замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом 
трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано 
документацію конкурсних торгів. 

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів 
внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк 
подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів 
та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття 
рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано 
документацію конкурсних торгів. 

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту 
документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін 
замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій 
конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, 
яким було видано документацію конкурсних торгів. 

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 
10 Закону. 

2.2. Порядок 
проведення зборів 
з метою 
роз'яснення 
запитів щодо 
документації 
конкурсних торгів  

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо 
документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення 
протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і 
надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних 
торгів, незалежно від їх присутності на зборах. 

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 
10 Закону. 
Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

3.1. Оформлення 
пропозиції 
конкурсних торгів 
*Ця вимога не 
стосується 
учасників, які 
здійснюють 
діяльність без 
печатки згідно з 
чинним 
законодавством), 
за винятком 
оригіналів чи 
нотаріально 
завірених 
документів, 
виданих учаснику 
іншими 
організаціями 
(підприємствами, 
установами).  

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом 
уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та 
скріплена печаткою* у запечатаному конверті.  

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію 
конкурсних торгів щодо предмета закупівлі.  

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури 
закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої 
посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. 

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів 
учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу 
засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим 
документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на 
підписання документів.  

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному  конверті, який у 
місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури 
закупівлі*. 

На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і 
місцезнаходження замовника; назва предмета закупівлі відповідно до 
оголошення про проведення відкритих торгів; повне найменування 
(прізвище, ім`я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його 
місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, 
номери контактних телефонів; маркування: «Не відкривати до 10 год. 00 хв.
19 листопада 2012 р.». 

3.2. Зміст 
пропозиції 

Учасник процедури закупівлі подає пропозицію конкурсних торгів щодо 
предмета закупівлі в цілому.  
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конкурсних торгів 
учасника 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури 
закупівлі, повинна складатися з:  

«Пропозиції конкурсних торгів», складеної за формою згідно з п.5.3. цієї 
документації;  

документів, що підтверджують повноваження посадової особи або 
представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів 
пропозиції конкурсних торгів; 

документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції 
конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про 
проведення процедури закупівлі); 

інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики 
предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі 
потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі); 

документально підтвердженої інформації про їх відповідність 
кваліфікаційним критеріям. 

3.3. Забезпечення 
пропозиції 
конкурсних торгів 

не вимагається 

3.4. Умови 
повернення чи 
неповернення 
забезпечення 
пропозиції 
конкурсних торгів  

не вимагається 

3.5. Строк, 
протягом якого 
пропозиції 
конкурсних торгів 
є дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з 
дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку 
замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії 
пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: відхилити таку вимогу, не 
втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних 
торгів або погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним 
пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції 
конкурсних торгів.  

3.6.Кваліфікаційні 
критерії до 
учасників 

Для участі у процедурі закупівлі учасник подає документально 
підтверджену інформацію про його відповідність кваліфікаційним критеріям, 
встановленим згідно із законодавством, а саме: наявність обладнання та 
матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, 
які мають необхідні знання та досвід; наявність документально 
підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів; наявність 
фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух 
грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність 
(наявність) заборгованості за кредитами). 

Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі 
закупівлі та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, 
у разі якщо:  

1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або 
погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі 
замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі 
(пропозиція щодо найму па роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою 
вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури 
закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі; 

2) учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за 
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вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення; 

3) виявлено факт участі учасника у змові; 
4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний 

з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих 
мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом 
порядку; 

5) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником
представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була 
засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи 
інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або 
не погашено у встановленому законом порядку; 

6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, 
який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі; 

7) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність 
на укладення договору про закупівлю; 

8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та 
відносно нього відкрита ліквідаційна процедура. 

Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у 
процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів 
учасника, у разі якщо: 

1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових 
платежів); 

2) учасник не проводить господарську діяльність відповідно до 
положень його статуту.  
Перелік документів, що підтверджують відповідність учасника встановленим 
кваліфікаційним критеріям та вимогам згідно із законодавством, 
визначається згідно з Додатком 1. 

3.7. Інформація 
про необхідні 
технічні, якісні та 
кількісні 
характеристики 
предмета закупівлі 

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій 
конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції 
конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим 
вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником. 

Вимоги до предмета закупівлі – інформація про необхідні технічні, 
якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі зазначається в Додатку 
2. 

3.8. Опис окремої 
частини (частин) 
предмета 
закупівлі, щодо 
яких можуть бути 
подані пропозиції 
конкурсних торгів 

Лот № 1 – інвентар для боксу (ринг боксерський, груші боксерські, мішки 
боксерські); лот № 2 – інвентар для боротьби греко-римської (килими 
борцівські); лот № 3 – інвентар для боротьби вільної (килими борцівські); 
лот № 4 – інвентар для дзюдо (татамі); лот № 5 – інвентар для біатлону 
(лижі); лот № 6 – інвентар для лижних гонок (лижі, лижні палиці); лот № 7 –
інвентар для фігурного катання на ковзанах (леза); лот № 8 – інвентар для 
шорт-треку (леза з кріпленнями, мати захисні); лот № 9 – інвентар для 
фрістайлу (лижі в комплекті); лот № 10 – інвентар для гандболу (гандбольне 
покриття); лот № 11 – інвентар для стрільби із лука (луки в комплекті); лот 
№ 12 – інвентар для важкої атлетики (комплекти штанг); лот № 13 – інвентар 
для легкої атлетики (бар’єри змагальні, яма для стрибків з жердиною, яма 
для стрибків у висоту, стартові блоки, стійки для стрибків у висоту); лот № 
14 – інвентар для тхеквондо (системи суддівські електронні, жилети 
електронні з датчиком); лот № 15 – інвентар для сучасного п’ятиборства 
(портативні мішені для лазерного пістолету, контейнери лазерні насадки для 
пістолету); лот № 16 – інвентар для плавання (тренажери, стартові тумби, 
комплект відеокамер для аналізу техніки плавання, система аналізу техніки 
плавання) лот № 16 – інвентар для плавання (тренажери, стартові тумби, 
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комплект відеокамер для аналізу техніки плавання, система аналізу техніки 
плавання); лот № 17 – інвентар для веслування на байдарках і каное 
(стартова система (комплект)); лот № 18 – інвентар для хокею з шайбою 
(ключки). 

3.9. Внесення змін 
або відкликання 
пропозиції 
конкурсних торгів 
учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію 
конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого 
забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про 
відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони 
отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних 
торгів. 

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 
4.1. Спосіб, місце 
та кінцевий строк 
подання 
пропозицій 
конкурсних торгів: 

  

спосіб подання 
пропозицій 
конкурсних торгів: 

Особисто або поштою 

місце подання 
пропозицій 
конкурсних торгів: 

Україна, 01023, м. Київ, вул. Еспланадна, 30-Б, каб. 6 

кінцевий строк 
подання 
пропозицій 
конкурсних торгів 
(дата, час):  

19.11.2012 року до 09 год. 30 хв. 
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення 

строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх 
подали. 

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня 
надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів 
із зазначенням дати та часу. 

4.2. Місце, дата та 
час розкриття 
пропозицій 
конкурсних 
торгів: 

 

місце розкриття 
пропозицій 
конкурсних торгів: 

Україна, 01023, м. Київ, вул. Еспланадна, 30-Б, каб. 1 

дата та час 
розкриття 
пропозицій 
конкурсних торгів: 

19.11.2012 року о 10 год. 00 хв. 

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів 
замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. 
Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час 
процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для 
відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції 
конкурсних торгів. 

Повноваження представника учасника підтверджується одним із цих 
документів: випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, 
довіреністю або дорученням.  

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт 
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або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника 
учасника.  

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється 
наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених 
документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та 
місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних 
торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій 
конкурсних торгів. 

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день 
розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою 
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. 

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується 
членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у 
процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою 
замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів 
надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня 
з дня отримання такого запиту. 

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється 
відповідно до статті 10 Закону. 

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 
5.1. Перелік критері
методика оцінки 
пропозиції конкурсн
торгів із зазначення
питомої ваги критер

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх 
пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки 
пропозицій. 

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з 
питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних 
торгів.  

Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції яких 
не було відхилено згідно з п.5.4. цієї документації конкурсних торгів, на 
основі критеріїв і методики оцінки. 

Методика оцінки 
Кількість балів за критерієм “Ціна” визначається наступним чином. 

Пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найменша, присвоюється 
максимально можлива кількість балів – 100 балів. Кількість балів для решти 
пропозицій визначається за формулою: 

Бобчисл = Цмін./Цобчисл*100, де 
Бобчисл  = обчислювана кількість балів; 
Цмін. – найнижча ціна; 
Цобчисл – ціна пропозиції, кількість балів для якої обчислюється; 

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм ціна. 
1. Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі 

зростання їх значень. 
2. Пропозиція конкурсних торгів, що має найбільшу кількість балів 

серед запропонованих учасниками пропозицій конкурсних торгів, 
визнається найбільш економічно вигідною пропозицією конкурсних 
торгів.  

3. Учасник, який подав пропозицію конкурсних торгів, що визнана 
найбільш економічно вигідною пропозицією конкурсних торгів згідно 
з п.1 цієї Методики, визначається переможцем конкурсних торгів.  

 
5.2. Виправлення Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, 
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арифметичних 
помилок 

допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції 
конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному 
документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на 
це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.  

Арифметичні помилки, виявлені у поданій учасником пропозиції 
конкурсних торгів, виправляються замовником у такій послідовності: 

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума, 
вказана літерами є визначальною; 

б) при розходженні між ціною за одиницю виміру та підсумковою 
ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю виміру на кількість 
товару , зазначену у пропозиції конкурсних торгів, ціна за одиницю виміру є 
визначальною, а підсумкова ціна виправляється. У разі, якщо, на погляд 
замовника, в ціні за одиницю виміру є явне зміщення десяткового 
розподілювача, підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виміру 
виправляється. 

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його 
пропозиція конкурсних торгів відхиляється.  

5.3. Інша 
інформація  

ФОРМА 
"ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ" 

(форма подається на фірмовому бланку учасника) 
 
Ми, (назва Учасника), 
надаємо свою пропозицію конкурсних торгів щодо участі у 

відкритих торгах на закупівлю інвентарю спортивного: лот № 1 – 
інвентар для боксу (ринг боксерський, груші боксерські, мішки 
боксерські); лот № 2 – інвентар для боротьби греко-римської (килими 
борцівські); лот № 3 – інвентар для боротьби вільної (килими 
борцівські); лот № 4 – інвентар для дзюдо (татамі); лот № 5 – 
інвентар для біатлону (лижі); лот № 6 – інвентар для лижних гонок 
(лижі, лижні палиці); лот № 7 – інвентар для фігурного катання на 
ковзанах (леза); лот № 8 – інвентар для шорт-треку (леза з 
кріпленнями, мати захисні); лот № 9 – інвентар для фрістайлу (лижі в 
комплекті); лот № 10 – інвентар для гандболу (гандбольне покриття); 
лот № 11 – інвентар для стрільби із лука (луки в комплекті); лот № 12 – 
інвентар для важкої атлетики (комплекти штанг); лот № 13 – 
інвентар для легкої атлетики (бар’єри змагальні, яма для стрибків з 
жердиною, яма для стрибків у висоту, стартові блоки, стійки для 
стрибків у висоту); лот № 14 – інвентар для тхеквондо (системи 
суддівські електронні, жилети електронні з датчиком); лот № 15 – 
інвентар для сучасного п’ятиборства (портативні мішені для лазерного 
пістолету, контейнери лазерні насадки для пістолету); лот № 16 – 
інвентар для плавання (тренажери, стартові тумби, комплект 
відеокамер для аналізу техніки плавання, система аналізу техніки 
плавання) лот № 16 – інвентар для плавання (тренажери, стартові 
тумби, комплект відеокамер для аналізу техніки плавання, система 
аналізу техніки плавання); лот № 17 – інвентар для веслування на 
байдарках і каное (стартова система (комплект)); лот № 18 – 
інвентар для хокею з шайбою (ключки). 

Вивчивши документацію конкурсних торгів, технічні, якісні та 
кількісні характеристики предмета закупівлі, на виконання зазначеного 
вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та 
погоджуємося виконати вимоги Державної установи «Управління 
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збірних команд та забезпечення спортивних заходів 
«Укрспортзабезпечення» та Договору про закупівлю на умовах, 
зазначених у  цій пропозиції конкурсних торгів за наступними цінами: 

Найменування 
товару 

Одиниці 
виміру Кількість 

Ціна 
за одиницю, 

грн., 
(з ПДВ/ 
без ПДВ) 

Загальна 
вартість, 
грн., 

(з ПДВ/ 
без ПДВ) 

1 2 3 
4 5 

   
  

   
  

Вартість пропозиції 
1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша 

документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією 
конкурсних торгів (за умови її відповідності кваліфікаційним та іншим 
вимогам, установленим документацією конкурсних торгів) мають силу 
попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція конкурсних 
торгів буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі 
умови, передбачені Договором про закупівлю. 

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції конкурсних 
торгів протягом 90 днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, 
встановленого Вами у документації конкурсних торгів. Наша 
пропозиція конкурсних торгів буде обов'язковою для нас і може бути 
акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного строку. 

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи 
всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації 
конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті 
пропозиції конкурсних торгів, поданої будь-яким іншим учасником, що 
містить більш економічно вигідні для Вас умови. 

4. Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми 
зобов'язуємося підписати Договір про закупівлю із замовником не 
раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному 
друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про 
акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з 
дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних 
торгів та акцептованої пропозиції. 
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені 
печаткою. 

5.4. Відхилення 
пропозицій 
конкурсних торгів  

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо: 
1) учасник: 
не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 

Закону; 
не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної 

помилки; 
не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке 

забезпечення вимагалося замовником; 
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього 

Закону; 
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації 

конкурсних торгів. 
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Учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, повідомляється 

про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з 
дати прийняття такого рішення. Інформація про відхилення пропозиції 
оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. 

5.5. Відміна 
замовником торгів 
чи визнання їх 
такими, що не 
відбулися 

Замовник відміняє торги у разі: 
• відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів; 
• неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені 

порушення законодавства з питань державних закупівель; 
• виявлення факту змови учасників; 
• порушення порядку публікації оголошення про проведення 

процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати 
процедури закупівлі, передбаченого Законом; 

• подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних 
торгів; 

• відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом; 
• якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. 

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі 
якщо: 

• ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує 
суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; 

• здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної 
сили. 

• скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів. 
Розділ 6. Укладання договору про закупівлю 

6.1. Терміни 
укладання 
договору  

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію 
конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за 
результатами оцінки. 

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію 
конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня 
акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та 
акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у 
державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель 
повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.  

6.2. Основні 
умови, які 
обов'язково 
включаються до 
договору про 
закупівлю  

1. Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до 
положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з 
урахуванням особливостей, визначених Законом.  

2. У разі здійснення закупівлі за рахунок коштів Державного бюджету 
України, бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів 
замовник має право передбачати у договорах про закупівлю здійснення 
попередньої оплати відповідно до вимог бюджетного законодавства 

3. Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору 
повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду 
господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на 
провадження такого виду діяльності передбачено законодавством. 

4. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту 
пропозиції конкурсних торгів (у тому числі ціни за одиницю продукції) 
переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не 
можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань 
сторонами у повному обсязі, крім випадків встановлених частиною 5 статті 
40 Закону. 
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6.3. Дії замовника 
при відмові 
переможця торгів 
підписати договір 
про закупівлю  

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про 
закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не 
укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений 
Законом, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію 
конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.  

6.4. Забезпечення 
виконання 
договору про 
закупівлю 

 

Не вимагається 
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Додаток 1 

 
Перелік 

документів, що підтверджують відповідність учасника встановленим 
кваліфікаційним критеріям та вимогам згідно із законодавством 

 
1. Документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним 
критеріям, установленим у п.3.6. документації конкурсних торгів згідно із 
законодавством: 

1.1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази : 
1.1.1. Довідка, складена в довільній формі, про наявність обладнання та 

матеріально-технічної бази.  
1.2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні 

знання та досвід: 
1.2.1. Довідка, складена в довільній формі, про наявність працівників, які мають 

відповідні знання (вища/неповна вища освіта по напрямках освіти – технічна, економічна, 
юридична, тощо) та досвід (не менш ніж два роки у зазначеній сфері).  

1.3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних 
договорів:  

1.3.1. Довідка, складена в довільній формі, про виконання аналогічних договорів за 
останні 2 роки (довідка складається в довільній формі та містить інформацію: повне 
найменування, місцезнаходження, телефони замовників).  

1.3.2. Копії аналогічних договорів, укладених протягом строку, значеного у пункті 
1.3.1. (не менше двох). 

1.4. Наявність фінансової спроможності:  
1.4.1. Копія Балансу за 2011 рік (форма Ф-1 «Баланс») з відміткою органів 

статистики. У разі якщо документ подається в електронному вигляді, він супроводжується 
документом, що підтверджує подання цього Балансу в установленому порядку. Якщо 
ведення документа не передбачено законодавством, подається лист у  довільній формі з 
зазначенням відповідної інформації.  

1.4.2. Копія Звіту про фінансові результати станом за 2011 рік (форма Ф-2 «Звіт про 
фінансові результати») з відміткою органів статистики (для юридичних осіб); або копія 
звітності за останній звітний період, що подається суб’єктом господарювання відповідно 
до його системи оподаткування згідно з вимогами чинного законодавства. У разі якщо 
відповідний документ подається в електронному вигляді, він супроводжується 
документом, що підтверджує подання цієї звітності в установленому порядку. Якщо 
ведення документа не передбачено законодавством, подається лист у  довільній формі з 
зазначенням відповідної інформації.  

1.4.3. Копія Звіту про рух грошових коштів за 2011 рік (форма Ф-3 «Звіт про рух 
грошових коштів») з відміткою органів статистики. У разі подання документу в 
електронному вигляді, він супроводжується документом, що підтверджує подання цієї 
звітності в установленому порядку. Якщо ведення документа не передбачено 
законодавством, подається лист у довільній формі з зазначенням відповідної інформації.  

1.4.4. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки обслуговуючого банку про 
відкриття поточного (розрахункового) рахунку та оригінал або нотаріально завірена копія 
довідки про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами по даному 
рахунку, видані станом не пізніше ніж за три місяці до дати розкриття пропозицій 
конкурсних торгів.  

 
2. Документи, що підтверджують відповідність учасника вимогам, 

установленим у п.5.4. документації конкурсних торгів згідно із законодавством:  
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2.1. Інформаційна довідка, складена в довільній формі, про те, що фізична особа, 

яка є учасником, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури 
закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або 
не погашено у встановленому законом порядку – для фізичних осіб. 

2.2. Інформаційна довідка про те, що службова (посадова) особа учасника, яку 
уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури 
закупівлі, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи 
інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено 
у встановленому законом порядку – для юридичних осіб. 

2.3. Інформаційна довідка про те, що учасника не було притягнуто згідно із 
законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного 
правопорушення. 

2.4. Копії або витяги із документів, що підтверджують правомочність особи, яку 
уповноважено учасником на укладення договору про закупівлю. 

2.5. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки відповідного уповноваженого 
органу про те, що учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та 
відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура не більше тридцятиденної давнини 
відносно дати розкриття пропозиції конкурсних торгів.  

2.6. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки ДПІ про відсутність 
заборгованості із оплати податків і зборів (обов’язкових платежів), чинної на дату 
розкриття пропозиції конкурсних торгів.  

2.7. Копія Статуту або іншого установчого документу. 
3. Інші документи:  
3.1. Довідка, яка містить відомості про підприємство: а) реквізити (адреса – 

юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів); б) керівництво (посада, 
ім’я, по батькові, телефон для контактів); в) форма власності та юридичний статус, 
організаційно-правова форма (для юридичних осіб). 

3.2. Копія документу, що підтверджує здійснення державної реєстрації юридичної 
особи чи фізичної особи - підприємця. 

3.3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб). . 
3.4. Копія паспорту (для фізичних осіб).  
3.5. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).  
3.6. Копії або витяги із документів, що підтверджують правомочність особи, яку 

уповноважено учасником, на підписання пропозиції конкурсних торгів. 
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Додаток 2 

 
Інформація 

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 
інвентар спортивний: лот № 1 – інвентар для боксу (ринг боксерський, груші 

боксерські, мішки боксерські); лот № 2 – інвентар для боротьби греко-римської 
(килими борцівські); лот № 3 – інвентар для боротьби вільної (килими борцівські); 
лот № 4 – інвентар для дзюдо (татамі); лот № 5 – інвентар для біатлону (лижі); лот № 

6 – інвентар для лижних гонок (лижі, лижні палиці); лот № 7 – інвентар для 
фігурного катання на ковзанах (леза); лот № 8 – інвентар для шорт-треку (леза з 
кріпленнями, мати захисні); лот № 9 – інвентар для фрістайлу (лижі в комплекті); 
лот № 10 – інвентар для гандболу (гандбольне покриття); лот № 11 – інвентар для 
стрільби із лука (луки в комплекті); лот № 12 – інвентар для важкої атлетики 

(комплекти штанг); лот № 13 – інвентар для легкої атлетики (бар’єри змагальні, яма 
для стрибків з жердиною, яма для стрибків у висоту, стартові блоки, стійки для 

стрибків у висоту); лот № 14 – інвентар для тхеквондо (системи суддівські 
електронні, жилети електронні з датчиком); лот № 15 – інвентар для сучасного 
п’ятиборства (портативні мішені для лазерного пістолету, контейнери лазерні 
насадки для пістолету); лот № 16 – інвентар для плавання (тренажери, стартові 

тумби, комплект відеокамер для аналізу техніки плавання, система аналізу техніки 
плавання) лот № 16 – інвентар для плавання (тренажери, стартові тумби, комплект 
відеокамер для аналізу техніки плавання, система аналізу техніки плавання); лот № 

17 – інвентар для веслування на байдарках і каное (стартова система (комплект)); 
лот № 18 – інвентар для хокею з шайбою (ключки). 

 
Лот № 1 – інвентар для боксу 
 
1. Ринг боксерський 
Кількість – 1 од. 
Розмір рингу (по осях стовпів): 7,8х7,8 м. 
Розмір площі, обмеженою канатами: 6,1х6,1 м. 
Висота помосту: 1 м. 
Висота стовпів: 2,46 м. 
Опис: ринг на помості 7,8 х7,8 м з канатом 6,1 х 6,1 м, призначений для тренувальних 
спарингів і проведення змагань з боксу. Головною конструктивною частиною рингу є 
поміст. Поміст складається з сталевого каркаса, фанерного настилу, пружних 
пінополіуретанових матів і синтетичного покриття з тканини ПВХ. Конструкція помосту 
являє собою правильний квадрат, у вершинах якого встановлені кутові стовпи. Кутовий 
стовп виготовлений з труби діаметром 114 мм. Для підвіски канатів на стовпі є вушка. У 
нижній частині стовпа знаходиться опорна п’ята з гвинтовим регулятором висоти для 
виставлення рингу у строго горизонтальне положення. До кутових стовпів 
прикріплюються металеві ферми, на які укладаються фанерні щити і мати. Зверху поміст 
накривається покришкою з тканини ПВХ. З’єднання полотнищ ПВХ проводиться методом 
термозварювання. Колір тканини може бути будь-який. Бічні частини помосту 
закриваються текстильної спідницею. Для забезпечення необхідної жорсткості і спільної 
роботи конструкцій каркасу при динамічних впливах (під час проведення змагань) в 
нижній частині рингу передбачено дві діагональні тросові затяжки, якими каркас 
обжимається при його установці. По периметру рингу натягнуті 16 канатів (по 4 на 
сторону). По кутах рингу встановлені трикутні подушки. Подушки в протилежних кутках 
рингу мають червоний і синій колір. У нейтральних кутах рингу встановлені подушки 
білого кольору. Канати рингу кріпляться до кутових стовпів. Нижній канат рингу 
натягнутий на відстані 400 мм від помосту рингу, 2-й канат - на відстані 710 мм, 3-й канат 
- на відстані 1020 мм і 4-й канат - на відстані 1320 мм. 
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2. Груші боксерські 96х65 (№ 6) 
Кількість: 10 од. 
Висота: 96 см. 
Діаметр: 65 см. 
Вага: 40-50 кг. 
Опис: оболонка груші виготовлена зі шкіри товщиною 4-5 мм. Бічна поверхня 
виготовляється з 8-ми пелюсток. Склад набивки: гумова крихта - 50%, поролонова крихта 
- 30%, ганчір'я - 20%. Набивка здійснюється через шнурівку на боковій поверхні груші у 
верхній частині. Щоб уникнути розсипання набивки через шви, шви додатково 
оброблюються текстильною тканиною. Груша має 4-ри точки кріплення, виготовлених з 
ремінної стрічки шириною 45 мм. У стрічку вшитий металевий трикутник з прокладкою зі 
шкіри. Стрічки наводяться на загальний карабін. 
 
3. Груші боксерські 96х65 (№ 5) 
Кількість: 10 од. 
Висота: 96 см. 
Діаметр: 65 см. 
Вага: 50-60 кг. 
Опис: оболонка груші виготовлена зі шкіри товщиною 4-5 мм. Бічна поверхня 
виготовляється з 8-ми пелюсток. Склад набивки: гумова крихта - 50%, поролонова крихта 
- 30%, ганчір'я - 20%. Набивка здійснюється через шнурівку на боковій поверхні груші у 
верхній частині. Щоб уникнути розсипання набивки через шви, шви додатково 
оброблюються текстильною тканиною. Груша має 4-ри точки кріплення, виготовлених з 
ремінної стрічки шириною 45 мм. У стрічку вшитий металевий трикутник з прокладкою зі 
шкіри. Стрічки наводяться на загальний карабін. 
 
4. Мішки боксерські 200х35 
Кількість: 9 од. 
Висота: 200 см. 
Діаметр: 35 см. 
Вага: 50-80 кг. 
Опис: оболонка мішка виготовлена зі шкіри товщиною 4-5 мм. Бічна поверхня мішка 
виготовляється з 2-х половин. Склад набивки: гумова крихта - 50%, поролонова крихта -
30%, ганчір'я - 20%. Верхня кришка приєднується до мішка за допомогою шнурівки. Щоб 
уникнути розсипання набивки через шнурівку і шви, всередину мішка вставляється мішок 
з двунітки. Для регулювання ваги мішка передбачений внутрішній стрижень. Мішок має 
8-м точок кріплення, виготовлених з ремінних стрічок шириною 45 мм, з прокладкою зі 
шкіри. Через стрічки пропущено металеве кільце з прутка 12 мм, до якого приєднаний 
вузол кріплення. Вузол кріплення на пружинах. У комплекті з боксерським мішком йде 
додатковий матеріал для набивки. В процесі експлуатації допускається часткова усадка 
набивки мішка, яка усувається шляхом досипання в мішок суміші для набивки. 
 
5. Мішки боксерські 180х35 
Кількість: 9 од. 
Висота: 180 см. 
Діаметр: 35 см. 
Вага: 45-70 кг. 
Опис: оболонка мішка виготовлена зі шкіри товщиною 4-5 мм. Бічна поверхня мішка 
виготовляється з 2-х половин. Склад набивки: гумова крихта - 50%, поролонова крихта -
30%, ганчір'я - 20%. Верхня кришка приєднується до мішка за допомогою шнурівки. Щоб 
уникнути розсипання набивки через шнурівку і шви, всередину мішка вставляється мішок 
з двунітки. Для регулювання ваги мішка передбачений внутрішній стрижень. Мішок має 
8-м точок кріплення, виготовлених з ремінних стрічок шириною 45 мм, з прокладкою зі 
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шкіри. Через стрічки пропущено металеве кільце з прутка 12 мм, до якого приєднаний 
вузол кріплення. Вузол кріплення на пружинах. У комплекті з боксерським мішком йде 
додатковий матеріал для набивки. В процесі експлуатації допускається часткова усадка 
набивки мішка, яка усувається шляхом досипання в мішок суміші для набивки. 
 
6. Мішки боксерські 150х35 
Кількість: 9 од. 
Висота: 150 см. 
Діаметр: 35 см. 
Вага: 40-60 кг. 
Опис: оболонка мішка виготовлена зі шкіри товщиною 4-5 мм. Бічна поверхня мішка 
виготовляється з 2-х половин. Склад набивки: гумова крихта - 50%, поролонова крихта -
30%, ганчір'я - 20%. Верхня кришка приєднується до мішка за допомогою шнурівки. Щоб 
уникнути розсипання набивки через шнурівку і шви, всередину мішка вставляється мішок 
з двунітки. Для регулювання ваги мішка передбачений внутрішній стрижень. Мішок має 
8-м точок кріплення, виготовлених з ремінних стрічок шириною 45 мм, з прокладкою зі 
шкіри. Через стрічки пропущено металеве кільце з прутка 12 мм, до якого приєднаний 
вузол кріплення. Вузол кріплення на пружинах. У комплекті з боксерським мішком йде 
додатковий матеріал для набивки. В процесі експлуатації допускається часткова усадка 
набивки мішка, яка усувається шляхом досипання в мішок суміші для набивки. 
 
7. Мішки боксерські 130х35 
Кількість: 9 од. 
Висота: 130 см. 
Діаметр: 35 см. 
Вага: 40-55 кг. 
Опис: оболонка мішка виготовлена зі шкіри товщиною 4-5 мм. Бічна поверхня мішка 
виготовляється з 2-х половин. Склад набивки: гумова крихта - 50%, поролонова крихта -
30%, ганчір'я - 20%. Верхня кришка приєднується до мішка за допомогою шнурівки. Щоб 
уникнути розсипання набивки через шнурівку і шви, всередину мішка вставляється мішок 
з двунітки. Для регулювання ваги мішка передбачений внутрішній стрижень. Мішок має 
8-м точок кріплення, виготовлених з ремінних стрічок шириною 45 мм, з прокладкою зі 
шкіри. Через стрічки пропущено металеве кільце з прутка 12 мм, до якого приєднаний 
вузол кріплення. Вузол кріплення на пружинах. У комплекті з боксерським мішком йде 
додатковий матеріал для набивки. В процесі експлуатації допускається часткова усадка 
набивки мішка, яка усувається шляхом досипання в мішок суміші для набивки. 
 
8. Мішки боксерські 110х35 
Кількість: 9 од. 
Висота: 110 см. 
Діаметр: 35 см. 
Вага: 30-45 кг. 
Опис: оболонка мішка виготовлена зі шкіри товщиною 4-5 мм. Бічна поверхня мішка 
виготовляється з 2-х половин. Склад набивки: гумова крихта - 50%, поролонова крихта -
30%, ганчір'я - 20%. Верхня кришка приєднується до мішка за допомогою шнурівки. Щоб 
уникнути розсипання набивки через шнурівку і шви, всередину мішка вставляється мішок 
з двунітки. Для регулювання ваги мішка передбачений внутрішній стрижень. Мішок має 
8-м точок кріплення, виготовлених з ремінних стрічок шириною 45 мм, з прокладкою зі 
шкіри. Через стрічки пропущено металеве кільце з прутка 12 мм, до якого приєднаний 
вузол кріплення. Вузол кріплення на пружинах. У комплекті з боксерським мішком йде 
додатковий матеріал для набивки. В процесі експлуатації допускається часткова усадка 
набивки мішка, яка усувається шляхом досипання в мішок суміші для набивки. 
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9. Мішки боксерські 90х35 
Кількість: 9 од. 
Висота: 90 см. 
Діаметр: 35 см. 
Вага: 25-45 кг. 
Опис: оболонка мішка виготовлена зі шкіри товщиною 4-5 мм. Бічна поверхня мішка 
виготовляється з 2-х половин. Склад набивки: гумова крихта - 50%, поролонова крихта -
30%, ганчір'я - 20%. Верхня кришка приєднується до мішка за допомогою шнурівки. Щоб 
уникнути розсипання набивки через шнурівку і шви, всередину мішка вставляється мішок 
з двунітки. Для регулювання ваги мішка передбачений внутрішній стрижень. Мішок має 
8-м точок кріплення, виготовлених з ремінних стрічок шириною 45 мм, з прокладкою зі 
шкіри. Через стрічки пропущено металеве кільце з прутка 12 мм, до якого приєднаний 
вузол кріплення. Вузол кріплення на пружинах. У комплекті з боксерським мішком йде 
додатковий матеріал для набивки. В процесі експлуатації допускається часткова усадка 
набивки мішка, яка усувається шляхом досипання в мішок суміші для набивки. 
 
Лот № 2 – інвентар для боротьби греко-римської 
 
1. Килими борцівські 
Кількість: 2 од. 
Габаритні розміри: 12 м х 12 м. 
Матеріал: ПВХ щільністю 720гр/м². 
Маса покриття: 162 кг. 
Температурний режим експлуатації: від -40 С до +80 С. 
Мати: Розмір: 1 м х 2 м х 0.05 м. Фізично зшиті, із закритою структурою осередків. 
Вага мата: 3 кг. 
Щільність спіненого поліетилену: 30кг/м³. 
Температурний режим експлуатації спіненого поліетилену: від -40 С до +70 С. 
Мати для обкладання: Розмір: 0.5 м х 2 м х 0.05 м. Спінений поліетилен, ламінований 
ворсолітом. 
Опис: борцівський килим складається з триколірної покришки розміром 12 м х 12 м, 
виготовленої з тканини ПВХ методом термічної зварки, і 72 матів зі спіненого 
поліетилену розміром 1м х 2м х 0.05м. 
 
Лот № 3 – інвентар для боротьби вільної 
 
1. Килими борцівські 
Кількість: 2 од. 
Габаритні розміри: 12 м х 12 м. 
Матеріал: ПВХ щільністю 720гр/м². 
Маса покриття: 162 кг. 
Температурний режим експлуатації: від -40 С до +80 С. 
Мати: Розмір: 1 м х 2 м х 0.05 м. Фізично зшиті, із закритою структурою осередків. 
Вага мата: 3 кг. 
Щільність спіненого поліетилену: 30кг/м³. 
Температурний режим експлуатації спіненого поліетилену: від -40 С до +70 С. 
Мати для обкладання: Розмір: 0.5 м х 2 м х 0.05 м. Спінений поліетилен, ламінований 
ворсолітом. 
Опис: борцівський килим складається з триколірної покришки розміром 12 м х 12 м, 
виготовленої з тканини ПВХ методом термічної зварки, і 72 матів зі спіненого 
поліетилену розміром 1м х 2м х 0.05м. 
 
Лот № 4 – інвентар для дзюдо 
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1. Татамі 
Кількість: 20 од. 
Розміри: довжина - 200 см, ширина - 100 см, висота - 4 см. 
Наповнювач: поролон. 
Щільність наповнювача: - 200 г/м². 
Опис: мат татамі використовується для амортизації при падіннях під час занять дзюдо і 
іншими видами єдиноборств. Мат татамі являє собою професійну лінію снарядів і може 
використовуватися при проведенні змагань. Мат виготовлений з поролону вторинного 
спінювання. На поролон приклеєна тканина типу «рисова соломка», краї якої облягають 
торці і заводяться на низ мату. На кутах тканина зварюється методом термічного 
зварювання. Для запобігання ковзання мата по підлозі під час експлуатації, з нижньої 
сторони мата приклеюється тканина типу «антісліп». 
 
Лот № 5 – інвентар для біатлону 
 
1. Лижі 
Кількість: 30 пар. 
Опис: конькові гоночні лижі, розраховані на використання у різних погодних умовах, з 
універсальним профілем. 
Технічні характеристики лиж: 
• можливість встановлення кріплень NIS 5 (або еквівалент) (можливий варіант без NIS); 
• обробка поверхні: штайншліф-структура M5 (або еквівалент); 
• поверхня для ковзання: P180 Nano (або еквівалент); 
• наповнювач сердечника: PMI Acrylic F (або еквівалент); 
• довжина: 170-195 cм; 
• геометрія: 44-40-44 мм; 
• вага пари: 1040 г/190см; 
• конструкція: Triaxial Cap Supraflex (або еквівалент). 
Примітка: лижі виробництва Fisсher (Австрія) або еквівалент. 
 
Лот № 6 – інвентар для лижних гонок 
 
1. Лижі 
Кількість – 10 пар. 
Технічні характеристики лиж: 
• встановлення кріплень NIS 5; 
• геометрія World Cup (або еквівалент); 
• сердечник AIR CORE CARBONLITE (або еквівалент); 
• попередня обробка поверхні DTG COLD (або еквівалент); 
• фінішна обробка ковзної поверхні PREWAXED (або еквівалент); 
• карбонові елементи CARBON TIP/TAIL (або еквівалент); 
• посилення кантів POWER EDGE (або еквівалент); 
• контроль жорсткості пари COMPUTER FLEX CONTROL (або еквівалент); 
• ковзна поверхня WC cold (або еквівалент); 
• вага: 990 г/187см; 
• довжина лиж: 177-192 см; 
• градація жорсткості: stiff (або еквівалент). 
Примітка: модель лиж RCS CARBONLITE SKATING COLD виробництва Fisсher (Австрія) 
або еквівалент. 
 
2. Лижні палиці 
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Кількість – 10 пар. 
Опис: гоночні лижні палиці топ-рівня. Тіло палиці має спеціальну аеродинамічну форму. 
Ручка виконана суцільно з тілом палиці. Мають підвищену жорсткість та міцність. 
Цільова група: експерт. 
Матеріал трубки: вуглеволокно UHM/HM. 
Тип матеріалу трубки: вуглепластик. 
Вид лапки: аеродинамічна. 
Матеріал ручки: пластик. 
Вид темляка: петля. 
Довжина (ростовка): 160-170 см з інтервалом 2,5 см. 
Примітка: лижні палиці Swix Force (Фінляндія) або еквівалент. 
 
Лот № 7 – інвентар для фігурного катання на ковзанах 
 
1. Леза 
Кількість – 10 пар. 
Опис: класичні леза (ковзани) для спортсменів високого класу, виготовлені з 
високоякісної вуглеводної сталі, що забезпечує якість катання, дозволяє виконувати 
стрибки у три-чотири оберти та забезпечує безпеку при виконанні різних складних 
елементів фігурного катання на ковзанах. Ніс леза має бути виготовлений під кутом та із 
зубцями, які надають стійкість після стрибків та дозволяють виконувати різні позиції під 
час катання та зупинок. У передній частині (ніс) лезо повинно мати 7 зубців. Лезо 
повинно мати дві платформи до яких прикріплюється черевик. Передня платформа бає 
бути з’єднана з лезом двома стойками, а задня платформа – однією стойкою. Ребра леза 
мають бути паралельними. Леза для танців на льоду мають меншу довжину між задньою 
стойкою та кінцем леза. 
Технічні характеристики: 
• радіус леза: 8 футів; 
• радіус жолоба (RON): 7/16; 
• розміри леза: від 7 до 12 дюймів. 
Примітка: леза для одиночного катання - модель Gold Seаl або еквівалент. Леза для 
танців на льоду - модель МК або еквівалент. Виробник: John Wilson (Велика Британія) 
або еквівалент. 
 
Лот № 8 – інвентар для шорт-треку 
 
1. Леза з кріпленнями 
Кількість – 6 пар. 
Опис: леза за допомогою кріплення( які виготовляються комплектом) кріпляться до 
спеціального черевика і разом складають цілісні ковзани, які застосовуються на змаганнях 
всеукраїнського та міжнародного рівня висококваліфікованими спортсменами, членами 
збірної команди України з шорт-треку. Спеціальна конструкція леза дає можливість 
спортсменам виконувати катання по прямій та по крутому повороту на високій швидкості. 
Кріплення відносно черевика (при необхідності) рухається в зовнішню, або внутрішню 
сторону черевика. Стосовно леза кріплення не рухається. 
Технічні характеристики: 
• радіус леза: 9 м; 
• товщина леза: 1,1 мм – 1,2 мм; 
• довжина леза: 38 – 42 см; 
• відстань між кріпленнями на лезах: 12 см. 
• матеріал з якого виготовляються леза: Bi-metal 64 Hrc. 
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Примітка: леза виробництва Мaplе (Нідерланди), PENINGTON (Австралія) або 
еквівалент. 
2. Мати захисні 
Кількість – 100 од. 
Опис: професійна система захисних матів з повітряними каналами, а, також, з можливістю 
з'єднання матів в єдине ціле за допомогою натяжних ременів і накладок, що закривають 
шви, призначена для проведення змагань будь-якого рівня складності. Дані мати можна 
використовувати для огорожі майданчика шорт-треку, який має хокейні борти, так і без 
них. Мат для захисного огородження площадки шорт-треку складається з чохла, 
амортизуючого наповнювача і 4-х ручок для перенесення. 
Система матів для шорт-треку має бути виконана зі спеціальної морозостійкої тентової 
тканини синього кольору високої міцності щільністю 530 - 620 г/м². Робочий діапазон 
температур від +34 до -19 градусів за Цельсієм, що не дає примерзати матам до льоду. 
Чохол з тентової тканини має застібку типу «блискавка». Амортизуючий наповнювач. В 
якості наповнювача використовується в’язколастичний пінополіуретан підвищеної 
щільності від 20 до 32 кг/м³. Для скріплення матів між собою використовуються замки 
типу «липучка», розташовані з боків мата. З боків мата передбачений додатковий захист - 
накладки для приховування швів та кріплення матів між собою, що виключає можливість 
попадання ковзана або будь-яких частин тіла між матами, відповідно зменшується ризик 
отримання травми. Розміри мату: 2000 мм х 1000 мм х 300 мм. 
 
Лот № 9 – інвентар для фрістайлу 
 
1. Лижі в комплекті 
Кількість: 20 компл. 
Опис: лижі для фрістайлу (зимовий варіант) із вставкою металевої пластини з карбоновим 
покриттям під кріплення. 
Вага: 3,2 кг. 
Зріст: 159 см. 
Бічна форма: 88/68/78. 
Ваговий прогин: 29 ± 10 мм. 
Висота носка: 75 ± 7мм  
Перемінна жорсткість: 33 ±10%. 
Лижі складаються з: 
• ковзяна; 
• сталеві канти; 
• склосітка;  
• середній клин; 
• ламінат карбоновий; 
• верхня плівка. 
Примітка: модель повинна відповідати вимогам FIS Freestyle Ski World Cup 2013. 
 
Лот № 10 – інвентар для гандболу 
 
1. Гандбольне покриття 
Кількість: 1 од. 
Розмір: 44 м х 24 м. 
Колір: жовто-блакитний (відповідно до вимог Європейської федерації гандболу). 
Ширина рулону: 1,5 м. 
Довжина рулону: 20 прокатних метрів. 
Загальна товщина покриття: 9,1 мм. 
Вага: 6,8 кг/м². 
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Амортизація по prEN (німецький засіб): 40%. 
Енерговіддача по prEN 12235: >90%. 
Зносостійкість: група А (Т). 
Вогнестійкість: В 1. 
Звукоізоляція ISO 717/2: 20 дБ. 
Хімічна стійкість: стійкість до розчинників кислот, лугів, жирів, масла та миючих засобів, 
крім розчинників для вінілу. 
Обов’язкові вимоги для гандбольного покриття: 
• комплексна обробка поверхні покриття, що забезпечує відмінну стійкість та щеплення 

під час швидкого прискорення спортсменів, а, також, практично виключає ризик 
отримання опіків під час тертя по поверхні; 

• зносостійкий шар покриття, який представляє собою поєднання каландрированого та 
пресованого шарів ПВХ з сіткою із нетканого скловолокна для забезпечення 
виключної міцності та підвищеного рівня амортизації, зносостійкості та недопущення 
продавлення; 

• технологічний процес виготовлення спіненої підложи. Оптимізація розміру та форми 
закритих пор забезпечує спортсменам підвищений комфорт, максимальну безпеку та 
стійкість; 

• покриття повинно мати повну протигрибкову та антимікробну обробку; 
• покриття обов’язково має бути схвалено Європейською федерацією гандболу (ЄГФ), 

Міжнародною федерацією гандболу (ІГФ) та мати статус гандбольного покриття ЄГФ, 
ІГФ для проведення чоловічих, жіночих, молодіжних чемпіонатів Європи, світу та 
Олімпійських ігор. 

Примітка: гандбольне покриття Taraflex виробництва Gerflor (Франція) або еквівалент. 
 
Лот № 11 – інвентар для стрільби із лука 
 
1. Лук в комплекті 
Кількість: 6 компл. 
Технічні характеристики луку: рукоятки луку виготовлені з алюмінію 7075 (згідно 
кодування виробника). Вага рукояток - 1180 г. Плечі луку виготовлені з карбону і 
керамічної піни. Довжина плечей: 66, 68, 70 дюймів. Стабілізатори, перехідники, 
подовжувачі виготовлені з алюмінію. Дюймова різьба. Довжина стабілізаторів - 10-32 
дюйми. Вага стабілізаторів - 124-142 г. Трійники, вантажі виготовлені із нержавіючої 
сталі. Вага трійника - 119 гр. Вага вантажів – 21 г, 43 г. Приціл луку виготовлений з 
карбону. Матеріал планки прицілювання - алюміній 7075. Вага прицілу: 218 г. Плунжер 
виготовлений з алюмінію. Різьба на плунжері - дюймова. Довжина плунжера - 17 - 34 мм. 
Магнітна поличка з алюмінію. Карбоновий клікер. Нитка для тятив з фіберволокна. Склад 
нитки: 92% Dynima і 8% GORE. Нитка просякнута воском. Нитка для обмотки тятив 
виготовлена з синтетичного волокна. Діаметр нитки для обмотки - 0,021 дюйма. Міцність 
на розрив: від 45-ти до 215-ти фунтів. 
 
Лот № 12 – інвентар для важкої атлетики 
 
1. Комплект штанги важкоатлетичної, змагальної, вагою 190 кг 
Кількість: 7 компл. 
Діаметр грифа в місцях захвату: 28 мм. 
Відстань між втулками грифа: 1310 мм. 
Зовнішній діаметр стартових дисків: 450 мм. 
Посадочний діаметр дисків: 50 мм. 
Довжина штанги: 2200 мм. 
Маса грифа з замками: 25 кг. 
Маса замка: 2,5 кг. 
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Маса штанги в комплекті: 190 кг. 
Комплект однієї штанги складає – гриф з втулками, замки та набір дисків різної маси, 
різного кольору, покриті гумою: 
• гриф в зборі з втулками - 1 шт.; 
• замок - 2 шт.; 
• диски 25 кг (червоного кольору) - 2 шт.; 
• диски 20 кг (синього кольору) - 2 шт.; 
• диски 15 кг (жовтого кольору) - 2 шт.; 
• диски 10 кг (зеленого кольору)  - 2 шт.; 
• диски 5 кг (білого кольору) - 2 шт.; 
• диски 2 кг (синього кольору) - 2 шт.; 
• диски 1 кг (зеленого кольору) - 5 шт.; 
• диски 0,5 кг (чорного кольору)  - 2 шт. 
Примітка: штанга міжнародного зразка, що відповідає міжнародним вимогам та 
сертифікована Міжнародною Федерацією важкої атлетики (IWF). 
 
2. Комплект штанги важкоатлетичної, змагальної, вагою 185 кг 
Кількість: 7 компл. 
Діаметр грифа в місцях захвату: 25 мм. 
Відстань між втулками грифа: 1310 мм. 
Зовнішній діаметр стартових дисків 450 мм. 
Посадочний діаметр дисків: 50 мм . 
Довжина штанги: 2010 мм. 
Маса грифа с замками: 20 кг. 
Маса замка: 2,5 кг. 
Маса штанги в комплекті: 186 кг. 
Комплект однієї штанги складає – гриф з втулками, замки та набір дисків різної маси, 
різного кольору, покриті гумою: 
• гриф в зборі з втулками - 1 шт.; 
• замок - 2 шт.; 
• диски 25 кг (червоного кольору) - 2 шт.; 
• диски 20 кг (синього кольору) - 2 шт.; 
• диски 15 кг (жовтого кольору) - 2 шт.; 
• диски 10 кг (зеленого кольору) - 2 шт.; 
• диски 5 кг (білого кольору) - 2 шт.; 
• диски 2 кг (синього кольору) - 2 шт.; 
• диски 1 кг (зеленого кольору) - 6 шт.; 
• диски 0,5 кг (чорного кольору) - 2 шт. 
Примітка: штанга міжнародного зразка, що відповідає міжнародним вимогам та 
сертифікована Міжнародною Федерацією важкої атлетики (IWF). 
 
Лот № 13 – інвентар для легкої атлетики 
 
1. Бар’єри змагальні 
Кількість: 100 од. 
Опис: бар'єри виготовляються з металу або іншого придатного матеріалу, при цьому 
верхня поперечина повинна бути виготовлена з дерева або аналогічного матеріалу. Бар'єр 
складається з двох основ і двох вертикальних стійок, що утворюють прямокутну рамку, 
укріплену однією або декількома поперечними перекладинами. Стійки повинні бути 
прикріплені біля самої крайньої точки кожного основи. Бар'єр повинен мати таку вагу, 
щоб для його перекидання була потрібна сила не менш ніж 3,6 кг, докладена 
горизонтально до середньої частини верхньої поперечини. Бар'єр має регулюватися по 
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висоті для кожної дистанції. У цьому випадку необхідна противага, щоб перекидання 
бар'єру відбувалося тільки при докладанні сили не менш ніж 3,6 кг і не більше ніж 4 кг. 
Максимальний горизонтальний прогин планки бар'єру (включаючи прогин стійок) не 
повинен перевищувати 35 мм, якщо в центральній частині прикладена сила рівна вазі в 10 
кг. 
Розміри: 

Стандартна висота Розміри Чоловіки Юніори Юнаки Жінки/Юніорки Дівчата 
110 м 

(100 м) 1,067 м 0,991 м 0,914 м 0,838 м 0,762 м 

400 м 0,914 м 0,914 м 0,838 м 0,762 м 0,762 м 
Ширина бар'єрів - від 1,18 м до 1,20 м. 
Максимальна довжина основи - 70 см. 
Загальна вага бар'єру - не менше 10 кг. 
У кожному випадку допустимо граничне відхилення в 3 мм вгору і вниз по відношенню 
до стандартних висот, що слід враховувати виробникам. Висота верхньої поперечини 
становить 70 мм (± 5 мм), товщина варіюється від 1 до 2.5 см, верхні краї повинні бути 
закруглені. Перекладина повинна бути щільно закріплена по краях стійок. Верхня 
поперечина повинна бути пофарбована чорно-білими смугами або іншими дуже 
контрастними кольорами (які також контрастують з навколишнім середовищем), щоб 
більш світлі смуги шириною не менше 22,5 см були розташовані зовні. 
 
2. Яма для стрибків з жердиною 
Кількість: 1 од. 
Опис: яма (місце приземлення) для стрибків з жердиною складається з поролонових 
модулів (матів) обгорнутих в чохол. Яма (місце приземлення) для стрибків з жердиною 
має бути не менше 6 м в довжину за нульовою проекцією планки і, не рахуючи передньої 
частини, 6 м в ширину і 0,8 м у висоту. Передні частини повинні мати довжину не менше 
2 метрів. Поверх зібраної конструкції одягається спеціальний чохол для захисту від шипів. 
 
3. Яма для стрибків у висоту. 
Кількість: 1 од. 
Опис: яма (місце приземлення) для стрибків у висоту складається з поролонових модулів 
(матів) обгорнутих в чохол. Яма (місце приземлення) для стрибків у висоту має бути не 
менше 6 м в довжину, 4 м в ширину, 0,6 м у висоту. Поверх зібраної конструкції 
одягається спеціальний чохол для захисту від шипів. 
 
4. Стартові блоки 
Кількість: 16 од. 
Матеріал: алюміній. 
Колір: срібний (металевий). 
Опис: стартові блоки складені з двох пластин, на яких спортсмен фіксує ноги в 
передстартовій позиції. Пластини закріплені на жорсткій рамі, яка ніяким разом не 
заважає спортсмену на старті. Пластини установлені під таким кутом, який відповідає 
стартовій позиції спортсмена. Пластини можуть бути як пласкими, так і злегка 
увігнутими. Поверхня пластин повинна бути пористою для того, щоб шипи на взутті 
спортсмена безперешкодно входили в них. Поверхня пластин повинна бути покрита 
спеціальним матеріалом, який дозволяє використовувати взуття з шипами. Кріплення 
пластин на жорсткій рамі має можливість регулювання, але під час старту пластини мають 
бути нерухомими. 
 
5. Стійки для стрибків у висоту 0,5-2,5 м (комплект – 2 шт.) (сертифікат ІААФ) 
Кількість: 3 компл. 
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Опис: стійки для стрибків у висоту (комплект з двох штук) виготовлені з алюмінієвого 
профілю, всередині якого вмонтована лінійка. Висота стійок регулюється від 0,5 м до 2,5 
м. На кожній стійці має бути кронштейн для тримання планки для стрибків в висоту. 
Примітка: стійки для стрибків у висоту повинні відповідати вимогам Міжнародної 
асоціації легкоатлетичних федерацій (ІААФ) і сертифіковані ІААФ на даний час. 
 
Лот № 14 – інвентар для тхеквондо 
 
1. Системи суддівські електронні 
Кількість – 3 од. 
Опис: система електронного суддівства на основі електронних датчиків для проведення 
тренувань і змагань з тхеквондо. Система складається з двох радіопередавачів 
(трансмітерів), блоку приймання-передавання даних, трьох суддівських джойстиків та 
двох блоків живлення (для радіопередавачів та суддівських джойстиків). 
Опис системи: радіопередавач (трансмітер) використовується в комплексі з електронним 
захисним жилетом для забезпечення обробки і передачі даних з жилета на блок 
приймання-передавання по мережі Wi-Fi. У комплекті з радіопередавачем (трансмітером) 
мають бути відповідні акумулятори. Блок приймання-передавання даних є частиною 
системи електронного суддівства і використовується для приймання-передавання та 
обробки даних з електронних захисних жилетів по мережі Wi-Fi. До комплекту блоку 
приймання-передавання даних входить програмне забезпечення для системи електронного 
суддівства. Суддівські джойстики використовуються суддями для оцінки балів шляхом 
натискання на кнопки. Інформація з джойстиків надходить по мережі Wi-Fi на блок 
приймання-передавання даних системи електронного суддівства. Блоки живлення для 
системи електронного суддівства мають постачатися з комплектом необхідних перехідних 
пристроїв. 
Примітка: система суддівства електронна DAEDO TK-SRIKE або еквівалент. 
 
2. Жилети електронні з датчиками 
Кількість – 18 од., в т. ч. за розмірами: 
• розмір № 1 – 4 од.; 
• розмір № 2 – 4 од.; 
• розмір № 3 – 6 од.; 
• розмір № 4 – 4 од. 
Опис: електронний захисний жилет призначений для захисту корпусу тіла від ударів під 
час спарингу (бою) у спортивних єдиноборствах без застосування зброї. Жилет має бути 
обладнаний електронними датчиками з фільтрацією перешкод, які дозволяють визначити 
не менше 3 ударів в секунду, та радіопередавачем (трансмітером) для обробки та передачі 
інформації з жилета на блок приймання-передавання даних по мережі Wi-Fi. 
Примітка: електронний захисний жилет DAEDO E-TRUNK PROTECTOR або еквівалент. 
 
Лот № 15 – інвентар для сучасного п’ятиборства 
 
1. Портативні мішені для лазерного пістолета 
Кількість: 4 од. 
Опис: сенсорна мішень, призначена для фіксації лазерних пострілів. В якості сенсора 
використовується тільки чорна зона розміром 59,5 мм (допустиме відхилення ± 0,5 мм). 
Технічні характеристики мішені: 
• максимальна вхідна напруга: 12 В; 
• площа сенсорної зони фіксації попадання пострілів: 59,5 мм в діаметрі (допустиме 

відхилення ± 0,5 мм); 
• розміри передньої частини мішені: не менше 170 мм х 170 мм; 
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• точність: 0,5 мм (стосується пострілів, зафіксованих між дійсною зоною фіксації 

попадання пострілів і зоною промаху); 
• максимальний час реакції фіксації лазерного пострілу: 0,6 мс – 0,10 мс; 
• розпізнавання довжини променя: 650 нм; 
• можливість застосування на відкритій місцевості; 
• закодований приймач лазерного променя; 
• можливість з’єднання з зовнішніми світловими фіксаторами пострілів. 
 
2. Контейнери-лазерні насадки для пістолета 
Кількість: 4 од. 
Опис: контейнер для виконання лазерних пострілів. 
Технічні характеристики: 
• мультифункціональний LED-дисплей; 
• інноваційна бездротова система; 
• замінна батарея, яку можна перезаряджати; 
• точність з адаптером повітря 1:1 з бочкою; 
• лазерний пристрій тонкого регулювання настройок; 
• 4,5 мм лазерна точка на 10 м, калібрована; 
• максимальний час реакції виконання лазерного пострілу – 0,6-0,10 мс. 
• програмне забезпечення, що включає систему перевірки правильності роботи та має 

можливість модернізації. 
 
Лот № 16 – інвентар для плавання 
 
1. Тренажери Power Tower або еквівалент 
Кількість: 8 од. 
Опис: тренажер призначений для практичного використання у спортивній підготовці 
спортсменів в плаванні, в тренуванні з метою підвищення аеробних та анаеробних 
можливостей організму, розвитку витривалості, силових та швидкісно-силових 
здібностей. Тренажер повинен дозволяти проводити тренування людини за умов 
спортивних залів, басейнів, для розвитку сили, витривалості. Повинна бути проста 
механічна настройка та зміна опору (ваги). У тренажері повинна бути можливість різної 
установки модифікацій для виконання вправ аеробного та анаеробного характеру. 
Тренажер повинен забезпечувати підтримку правильного опору до 25 метрів. Тренажер 
повинен дозволяти одночасного тренування двох спортсменів-плавців. «Відра» тренажеру 
повинні мати можливість заповнюватися різними наповнювачами: водою, мішками з 
піском, ваговими пластинами, гантелями, водою в пляшках тощо. 
 
2. Тренажери Vasa Trainer Pro SE в комплекті або еквівалент 
Кількість: 16 од. 
Опис: тренажер призначений для практичного використання в області спортивної 
підготовки та тренування спортсменів-плавців. 
Каркас тренажеру повинен бути з міцної трубчастої сталі покритої міцним епоксидним 
покриттям. Монорейка тренажеру повинна бути з анодованого екструзії алюмінію, що 
забезпечує корозійну стійкість і гладку дію ролика сидіння. Телескопічна стійка 
тренажеру - труба з нержавіючої сталі з 15 настройками, які легко регулювати, змінюючи 
опір нахилу монорейкової поверхні. В тренажері повинна бути Pulley Cable System (PCS) 
Комерційний сорт шківа і шнура системи, що повинен забезпечити більш широкий 
діапазон рухів і більше варіантів опору. Ремені, що використовуються для подвійного 
опору в будь-якій монорельсовій похилій поверхні. В тренажері повинна бути модульна 
система для швидкої і легкої зміни вправ з використанням держаків, лопатей або ременів 
для ніг. Повинен бути підтягуючий ремінь, що допомагає при роботі на тренажері. 
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Повинна бути роликова система сидінь. Випробувані на міцність ролики, що оснащені 
дуже якісними підшипниками, для забезпечення плавних та тихих рухів. В тренажері 
повинні бути м’які сидіння, що анатомічно розроблені для максимального прояву функції 
(рухів людини), комфорту і універсальності. Натяжні шнури впродовж труби 
забезпечують стійкість та взаємодію рухів з системою сидінь. 
У комплект постачання тренажера має входити: 
• тренажер - 1 од.; 
• платформа для ніг - 1 од.; 
• лопатка (пара) 1 од.; 
• джгут(комплект) - 1 од. 
 
3. Тренажер Kayak Ergometer в комплекті або еквівалент 
Кількість: 1 од. 
Опис: тренажер призначений для практичного використання у області спортивної 
підготовки та тренування спортсменів-плавців. 
Функціональні характеристики тренажеру: 
• тренажер повинен мати систему зміни опору повітряного потоку, що імітує опір води; 
• тренажер повинен мати монітор, що надає тренерам та спортсменам великі переваги у 

порівнянні зі звичайними методами навчання, у тому числі: 
o можливість повторити інтервальні тренування. Налаштування поступового 

підвищення тренувальних навантажень в залежності від часу і відстані. 
Створення точної імітації гонки. В подальшому перегляд та виміри змін; 

o аналіз прояву сили і тестування працездатності. Можливість виміру силу правої 
і лівої окремо. Норми встановлення опору. Програми виконання навантаження 
із звуковим метрономом; 

o моніторинг та вдосконалення досягнень спортсмена при повторенні тренування 
із запланованим збільшення навантажень, а також програми, призначені для 
виправлення конкретних недоліків. Можливість для подальшого аналізу и 
порівняння результатів тестування. 

Регульовані особливі функції тренажера: 
• повинне бути звичайне налаштування опору – затвор, що створює опір на ергометрі 

має 7 позицій, що дозволяють зменшити чи збільшити потік повітря до маховика; 
• установка 1-3 – спортсмен повинен відчувати себе «легше», як плавання вниз за течією 

або в спокійній воді; 
• відкриття затвору (установка 4-7) – спортсмен відчуває «важче», як і плавання в 

костюмі або вгору проти течії. 
Технічні характеристики тренажеру: 
• тренажер повинен мати електронний монітор, що точно вимірює час, відстань, 

швидкість, потужність (Вт), кількість рухів, силу правої і лівої рук; 
• повинна бути система привода маховик. Прецизійний приводний вал, маховик 

вентилятора з підшипниками, що забезпечують плавну та тиху дію; 
• в тренажері повинен бути затвор, що регулює опір повітря з 7 настройками; 
• каркас тренажеру повинен бути з міцної трубчастої сталі покритої міцним епоксидним 

покриттям; 
• монорейка. Поліровані трубки з нержавіючої сталі повинні забезпечити корозійну 

стійкість; 
• повинна бути модульна система для швидкої і легкої зміни вправ з використанням 

держаків, лопатей або ременів для ніг; 
• м’які сидіння. Анатомічно розроблена для максимального прояву функції (рухів 

людини), комфорту і універсальності; 
• в тренажері повинна бути роликова система сидінь. Випробувані на міцність ролики, 

що оснащені дуже якісними підшипниками, для забезпечення плавних та  тихих рухів. 
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У комплект постачання тренажеру повинні входити: 
• тренажер - 1 од.; 
• лопатка - 1 (пара). 
 
4. Тренажер Swim Ergometer в комплекті або еквівалент 
Кількість: 1 од. 
Опис: Опис: тренажер призначений для практичного використання у області спортивної 
підготовки та тренування спортсменів-плавців. 
Функціональні характеристики тренажеру: 
• тренажер повинен мати систему зміни опору повітряного потоку, що імітує опір води; 
• тренажер повинен мати монітор, що надає тренерам та спортсменам великі переваги у 

порівнянні зі звичайними методами навчання, у тому числі: 
o точність. Можливість повторити інтервальні тренування. Налаштування 

поступового підвищення тренувальних навантажень в залежності від часу і 
відстані. Створення точної імітації гонки. В подальшому перегляд та виміри 
змін; 

o складність. Аналіз прояву сили і тестування працездатності. Можливість виміру 
силу правої і лівої окремо. Норми встановлення опору. Програми виконання 
навантаження із звуковим метрономом; 

o моніторинг та вдосконалення досягнень спортсмена при повторенні тренування 
із запланованим збільшення навантажень, а також програми, призначені для 
виправлення конкретних недоліків. Можливість для подальшого аналізу и 
порівняння результатів тестування. 

Регульовані особливі функції тренажера: 
• повинне бути звичайне налаштування опору – затвор, що створює опір на ергометрі 

має 7 позицій, що дозволяють зменшити чи збільшити потік повітря до маховика; 
• установка 1-3 – спортсмен повинен відчувати себе «легше», як плавання вниз за течією 

або в спокійній воді; 
• відкриття затвору (установка 4-7) – спортсмен відчуває «важче», як і плавання в 

костюмі або вгору проти течії. 
Технічні характеристики тренажеру: 
• тренажер повинен мати електронний монітор, що точно вимірює час, відстань, 

швидкість, потужність (Вт), кількість рухів, силу правої і лівої рук; 
• повинна бути система привода маховик. Прецизійний приводний вал, маховик 

вентилятора з підшипниками, що забезпечують плавну та тиху дію; 
• в тренажері повинен бути затвор, що регулює опір повітря з 7 настройками; 
• каркас тренажеру повинен бути з міцної трубчастої сталі покритої міцним епоксидним 

покриттям; 
• монорейка. Поліровані трубки з нержавіючої сталі повинні забезпечити корозійну 

стійкість; 
• повинна бути модульна система для швидкої і легкої зміни вправ з використанням 

держаків, лопатей або ременів для ніг; 
• м’які сидіння. Анатомічно розроблена для максимального прояву функції (рухів 

людини), комфорту і універсальності; 
• в тренажері повинна бути роликова система сидінь. Випробувані на міцність ролики, 

що оснащені дуже якісними підшипниками, для забезпечення плавних та  тихих рухів. 
У комплект постачання тренажеру повинні входити: 
• тренажер - 1 од.; 
• лопатка - 1 (пара). 
 
5. Стартові тумби 
Кількість: 16 од. 
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Матеріал: стекло-пластик/нержавіюча сталь/алюміній 
Елементи конструкції стартової тумби: 
• платформа; 
• упор; 
• тумба; 
• поручень. 
Основні параметри стартової тумби: 
• висота від переднього краю до бортика: 383 мм; 
• висота від заднього краю до бортика: 512 мм; 
• кут нахилу платформи відносно бортика: 10 градусів; 
• кут упору: 38 градусів; 
• діаметр поручня : 32 мм. 
 
6. Комплект відеокамер для системи аналізу техніки плавання 
Кількість: 1 компл. 
Опис: комплект для системи аналізу техніки плавання складається з трьох відеокамер. 
Технічні характеристики відеокамери № 1: 
• колір: чорний; 
• резолюція / кадрів в сек.: 1080р/1920х1080@30 к/сек; 720р/1280х720@60 к/сек.; 
• кут обзору: FISHEYE (режим 1080р); SUPER WIDE ANGLE (режим 720р); 
• резолюція картинки: 20.0 Mega Pixels (5296х3968); 
• Відеокодування/формат: Н.264 (AVC1)/MOV; 
• середній час запису: 10-15 min/GB; 
• формат картинки: JPG; 
• водозахисний рівень: 10 метрів під водою; 
• відеостабілізатор: технологія цифрової стабілізації відео; 
• батарея з вбудованою кнопкою для установки дати та часу; 
• підтримка бездротового дистанційного керування; 
• вібрація; 
• вбудований мікрофон; 
• легке керування однією кнопкою; 
• максимальний об’єм SD карти пам’яті: 32 GB. 
• тип батареї: акумулятор Lithium-Ion; 
• режим фотозйомки: фото кожні 3 сек.; кожний спалах; 
• розмір/вага: 32 мм х 104 мм, 104 г. 
Комплект відеокамери № 1 має включати: 
• камеру з звуковою кришкою – 1 од.; 
• кріплення для камери – 1 од.; 
• універсальні кріплення – 3 од.; 
• шарикове кріплення – 1 од.; 
• плоске кріплення – 1 од.; 
• набір поворотного механізму – 1 од.; 
• батареї – 2 од.; 
• USB кабель – 1 од.; 
• клеючі стрічки – 2 од.; 
• наліпки – 6 од.; 
• стрічку безпеки для рук – 1 од.; 
• інструкцію користувача – 1 од.; 
• водозахисну кришку – 1 од.; 
• резинові прокладки – 6 од.; 
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• силіконову змазку – 1 од. 
 
Технічні характеристики відеокамери № 2: 
• колір: чорний; 
• резолюція / кадрів в сек.: 720р/1280х720@30 к/сек.; 
• кут обзору: 170 градусів – Optical FISHEYE Lens; 
• резолюція картинки: 12.0 Mega Pixels (4032х3024); 
• Відеокодування/формат: MJPG/AVI; 
• середній час запису: 10-15 min/GB; 
• формат картинки: JPG; 
• водозахисний рівень: 10 метрів під водою; 
• батарея з вбудованою кнопкою для установки дати та часу; 
• підтримка бездротового дистанційного керування; 
• вібрація; 
• вбудований мікрофон; 
• легке керування однією кнопкою; 
• максимальний об’єм SD карти пам’яті: 32 GB. 
• тип батареї: акумулятор Lithium-Ion; 
• режим фотозйомки: фото кожні 3 сек.; кожний спалах; 
• розмір/вага: 30 мм х 92 мм, 99 г. 
Комплект відеокамери № 2 має включати: 
• камеру з звуковою кришкою – 1 од.; 
• кріплення для камери – 1 од.; 
• універсальні кріплення – 3 од.; 
• шарикове кріплення – 1 од.; 
• плоске кріплення – 1 од.; 
• батареї – 2 од.; 
• USB кабель – 1 од.; 
• клеючі стрічки – 2 од.; 
• наліпки – 6 од.; 
• стрічку безпеки для рук – 1 од.; 
• інструкцію користувача – 1 од.; 
• водозахисну кришку – 1 од.; 
• резинові прокладки – 6 од.; 
• силіконову змазку – 1 од. 
 
Технічні характеристики відеокамери № 3: 
• колір: сріблястий; 
• резолюція / кадрів в сек.: 720р/1280х720@30 к/сек.; 
• кут обзору: 135 градусів – Optical WIDE ANGLE Lens; 
• резолюція картинки: 5.0 Mega Pixels (2560х1920); 
• Відеокодування/формат: MJPG/AVI; 
• середній час запису: 10-15 min/GB; 
• формат картинки: JPG; 
• водозахисний рівень: 10 метрів під водою; 
• батарея з вбудованою кнопкою для установки дати та часу; 
• підтримка бездротового дистанційного керування; 
• вібрація; 
• вбудований мікрофон; 
• легке керування однією кнопкою; 
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• максимальний об’єм SD карти пам’яті: 32 GB. 
• тип батареї: акумулятор Lithium-Ion; 
• режим фотозйомки: фото кожні 3 сек.; кожний спалах; 
• розмір/вага: 30 мм х 84 мм, 84 г. 
Комплект відеокамери № 3 має включати: 
• камеру з звуковою кришкою – 1 од.; 
• кріплення для камери – 1 од.; 
• універсальне кріплення – 1 од.; 
• шарикове кріплення – 1 од.; 
• батарею – 1 од.; 
• USB кабель – 1 од.; 
• наліпки – 2 од.; 
• стрічку – 1 од.; 
• інструкцію користувача – 1 од.; 
• водозахисну кришку – 1 од.; 
• резинові прокладки – 6 од.; 
• силіконову змазку – 1 од. 
Примітка: відеокамери BulletHD Pro 2, BulletHD 2, BulletHD Lite 2 або еквівалент. 
 
7. Система аналізу техніки плавання 
Кількість: 1 од. 
Опис: система аналізу техніки плавання складається з чотирьох відеокамер та цифрового 
записуючого пристрою. 
Перша відеокамера має забезпечувати відео та фотозйомку над/під/з 
боку/спереду/позаду/на кінці доріжки/з боку доріжки, як над водою, так і під водою. Може 
бути трансформована в камеру на дно басейну, статичну камеру на стіні басейну або 
камеру, що тримають руками на телескопічній плиці. 
Друга відеокамера має забезпечувати відео та фотозйомку над/під/з 
боку/спереду/позаду/на кінці доріжки/з боку доріжки, як над водою, так і під водою. 
Третя відеокамера має забезпечувати відео та фотозйомку на кінці доріжки/з боку 
доріжки, як над водою, так і під водою. 
Четверта камера має забезпечувати відео та фотозйомку з дна басейну (кут обзору як на 
Олімпійських іграх). 
Цифровий записуючий пристрій записує відео та забезпечує миттєвий (на бортику 
басейну) аналіз з однієї, двох або усіх чотирьох відеокамер. Можливе бездротове 
під’єднання цифрового записуючого пристрою до ноутбуків, моніторів, телевізорів, 
планшетів та смартфонів. 
Примітка: система відео-аналізу техніки плавання SwimPro 4 Cam або еквівалент. 
 
Лот № 17 – інвентар для веслування на байдарках і каное 
 
Стартова система (комплект) 
Кількість: 1 комплект, у тому числі: 
1. Електронна система старту і хронометражу для національних регат і тренувань 
(фотофініш) (комплект в розібраному вигляді) – 1 комплект. 
1.1. Комплект електронної системи старту і хронометражу для національних регат і 
тренувань (фотофініш) (комплектна в розібраному вигляді) має включати: 
• світлофори червоні / зелені для веслування – 9 од.; 
• кабель від доріжки до доріжки і до блоку управління – 1 од.; 
• кабель довжиною 50 м або довше – 1 од.; 
• світлофори червоні / білі з кабелем 4 м – 2 од.; 
• блок управління для стартової зони з установленим програмним забезпеченням – 2 од.; 
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• обладнання для бездротового зв’язку між боковим суддею та стартером – 2 од.; 
• фальстарт-камера зі штативом і утримувачем – 1 од.; 
• обладнання для бездротового зв'язку від старту до фінішу – 1 од.; 
• кабель живлення 12 В для з’єднання з блоком живлення – 2 од.; 
• фото-фальстарт для веслування, з установленим програмним забезпеченням – 1 од.; 
• камера з мережевим устаткуванням та встановленим програмним забезпеченням – 1 

од.; 
• штатив та тримач для камери – 1 од.; 
• ноутбук для кінцевого часу зі встановленим спеціальним програмним забезпеченням – 

1 од.; 
• програмне забезпечення «Регата-менеджер» (встановлюється на всі ноутбуки) – 1од.; 
• сервер з установленим спеціальним програмним забезпеченням – 1 од.; 
• антена бездротового зв'язку для фінішу – 1 од.; 
• комплект мережевого кабелю з розподільником – 1 од.; 
• блок безперебійного електроживлення – 1 од.; 
• кейс для зберігання і транспортування обладнання – 1 од.; 
• інструкція по експлуатації та технічному обслуговуванню системи на російській мові – 

1 од. 
1.2. Опис системи: електронна система старту і хронометражу для національних регат і 
тренувань (фотофініш) є універсальним рішенням сучасного обладнання старт-фінішу для 
збору та аналізу замірів часу. Система має бути сертифікована за нормами FISA 
(Міжнародна Федерація веслування академічного) і ICF (Міжнародна Федерація з 
веслування на байдарках і каное). Окремі складові системи розроблені таким чином, що, 
наприклад, камеру для вимірювань на фініші можна встановити і на проміжній дистанції. 
1.3. Опис окремих частин системи. 
1.3.1. Стартова зона. 
Для веслування використовуються світлофори червоні / зелені і червоні / білі, виготовлені 
за технологією світловипромінювальних діодів (LED). Сигнал світлофора має бути добре 
помітний при будь-якому освітленні, у т.ч. на яскравому сонці. Для старту 
використовуються 2 основні блоки управління, однакові за своїм устроєм. Тільки 
програмне забезпечення визначає яку функцію блок управління повинен виконувати. 
Основні блоки управління безпосередньо зв’язані з автоматичними стартовими 
системами. 
Основний блок управління має виконувати наступні функції: 
• оголошення старту; 
• управління світлофорами для веслування; 
• управління автоматичною стартовою системою; 
• перемовини спортсменів через мікрофон і гучномовець; 
• стартовий сигнал; 
• на екрані можна побачити показання актуального стартового складу і розподіл на 

доріжках (таким чином можна працювати на старті без паперів (стартових листів)); 
• підключення фальстарт-камери. 
1.3.2. Фінішна зона. 
Лінійна камера з високою роздільною здатністю дозволяє вимірювати час з точністю до 
1/1000 сек. Кожному зображенню привласнюється певне значення часу, зображення 
шикуються до нескінченності шляхом вертикального розташування ліній. Таким чином 
здійснюється точний хронометраж. Розподіл доріжок повинен здійснюватися автоматично 
при наведенні курсору на вістря човна. Розподіл доріжок при обробці проміжного часу 
також проводиться автоматично. Камери включаються та вимикаються через сервер. 
Інформація з кадрами передається по мережі, час обробляється на фінішній вишці. 
Обробка даних здійснюється на ноутбуці. Регата-сервер організовує комунікацію між 
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усіма складовими в мережі. Він здійснює постійний контроль системи і забезпечує 
зберігання всіх даних. Всі результати зберігаються в спеціальному файлі сервера. За 
допомогою спеціального програмного забезпечення є можливість роздрукувати з мережі 
результати змагань, вивести дані на інформаційне табло. 
1.3.3. Програмне забезпечення «Регата-менеджер». 
Пакет програмного забезпечення, який дозволяє здійснювати планування і організацію на 
всіх етапах регати. 
«Регата-менеджер» має забезпечувати введення наступних даних для планування регати: 
• ведення основних даних, місця проведення змагань, часу, іншої інформації; 
• введення груп; 
• введення даних спортсменів; 
• склад човнів; 
• склад попередніх заїздів; 
• складання програми дня; 
• жеребкування. 
Передача даних здійснюється за допомогою бездротового зв'язку WLAN. 
 
2. Автоматична стартова система для веслування (комплект в розібраному вигляді) – 3 
комплекти. 
2.1. Комплект автоматичної стартової системи для веслування має включати: 

• дев’ятиметрові модулі в комплекті з плечем важеля і стартовими наконечником – 9 
од.; 

• буї зі сталевим тросом – 20 од.; 
• опори для буїв – 10 од.; 
• з’єднувальна лінія від блоку управління до модулів – 1 од.; 
• пневматичний шланг (3/8 дюймів) – 1 од.; 
• комплект запчастин – 1 од.; 
• компресор без масла зі стабілізатором тиску та блоком технічного обслуговування 

– 1 од.; 
• опора управління c гучномовцем – 10 од.; 
• мікрофон з підставкою – 1 од.; 
• інструкція по експлуатації та технічному обслуговуванню – 1 од. 

2.2. Опис системи: автоматична стартова система призначена для точних стартів човнів. 
Система повинна мати розбірну конструкцію, з можливістю її переміщення по воді від 
старту до фінішу за короткий час. Автоматична стартова система монтується на бічні 
троси, а, в разі потреби, ще й в середині доріжок. Має можливість кріплення без допомоги 
водолазів. Окремі модулі з'єднуються тільки болтом, електричне з'єднання проводиться 
через водонепроникний з'єднувач (штепсельна вилка), а пневматичне з’єднання - через 
швидкісний з'єднувач. Автоматична стартова система повинна бути сертифікована за 
міжнародними нормами ICF (Міжнародна Федерація з веслування на байдарках і каное). 
2.3 Опис окремих частин системи. 
2.3.1. Стартовий пристрій. 
Стартовий пристрій являє собою рамну конструкцію з легкого металу, на якій 
змонтований стартовий механізм. Стартовий механізм складається з механічно-
пневматичного важільного модуля, який стартовий наконечник миттєво (не більш ніж за 
0,2 секунди), тягне під воду. Всі модулі мають бути однакові за конструкцією, щоб була 
можливість поміняти стартовий механізм за короткий час. Можливість монтажу 
стартового пристрою як на суші, так і на воді. Глибина установки стартового пристрою 
під водою має складати приблизно 1,2 м (пристрій тримається за допомогою плаваючих 
буїв). 
2.3.2. Пневматичне оснащення. 
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Повітряний компресор, вільний від масел, 40 л/м, 6 Бар. Напірний рукав 3/8 дюймів 
довжиною 50 м. 
Дві автоматичні стартові системи мають бути повністю взаємопов'язані з двома 
основними блоками управління, що входять до складу електронної системи старту і 
хронометражу. З третьою автоматичною стартовою системою мають поставлятися: 
• окремий блок управління (стартова валіза); 
• комплект роликів (3 од.) і один візок для транспортування (допоміжний засіб для 

монтажу 3-х автоматичних стартових систем); 
• 1 літр масла для системи пневматики (для 3-х автоматичних стартових систем). 
3. Модулі розширення для веслування зі стартовим наконечниками (8 доріжок) (комплект 
в розібраному вигляді) – 1 комплект. 
3.1. Комплект модулів розширення для веслування зі стартовим наконечниками (8 
доріжок) має включати: 
модуль розширення проміжний 4,5 м – 7 од.; 
модуль розширення кінцевий 2,25 м – 2 од.; 
стартовий наконечник для веслування академічного з утримувачем – 8 од. 
4. Трейлер для транспортування автоматичних стартових систем для веслування – 1 од. 
4.1. Опис трейлера: трейлер спеціальної конструкції, призначений для транспортування 
автоматичної стартової системи під час її монтажу/демонтажу та зберігання на складі. 
Може, також, використовуватися для транспортування автоматичної стартової системи на 
інші тренувальні бази. 
4.2. Технічні характеристики трейлера: 
• довжина разом із зчепленням для мікроавтобуса – 10 м; 
• допустима загальна вага – до 1,8 т; 
• подвійна вісь; 
• конструкція оцинкована. 
 
Лот № 18 – інвентар для хокею з шайбою 
 
Ключки для хокею 
Кількість: 146 од., у тому числі: 
1. Ключка SUPREME TOTALONE NXG COMPOSITE STICK або еквівалент – 30 од. 
Опис ключки: Комбінація піни різної щільності всередині гака. Додаткове покриття 
шафта. Посилена точка середнього кидка. Легка конструкція плетіння вуглеволокна. 
Оптимізований профіль лиття. Оптимізований профіль гака. Зменшене поперечне 
відхилення гака. Анатомічно спроектована латексна спіраль. 
2. Ключка SWD T90 або еквівалент – 116 од. 
Опис ключки: ключка з надлегкого вуглеволокна, вагою 450-500 грамів. Точка 
найбільшого прогину знаходиться в нижній частині ключки. Легка конструкція плетіння 
вуглеволокна. Тонкий гак, що додає ключці більше чуйності і відчуття контролю. Стінки 
труби трохи увігнуті всередину, щоб забезпечити більш зручне користування ключкою під 
час приймання та ведення шайби. Вага ключки зміщена від гака до більш високої точки, 
що робить баланс ключки більш комфортним. Зсередини гак наповнений 
високотехнологічною піною, що сприяє його стабілізації та зменшує ступінь коливання 
при прийманні жорстких передач і в момент нанесення кидка. 


