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ДОКУМЕНТАЦІЯ 

КОНКУРСНИХ ТОРГІВ 
для процедури закупівлі – відкриті торги 

Предмет закупівлі: код ДК 016:2010 – 32.30.1- вироби спортивні (лот 1- 
вироби спортивні для біатлону (лижі – 30 пар, лижні палиці – 30 пар, 

лижоролери ковзанярські – 24 пари); лот 2 – вироби спортивні для лижних 
гонок (лижі ковзанярські, класичні – 14 пар, лижні палиці - 14 пар, лижоролери 
ковзанярські, діаметр 75 мм. – 3 пари); лот 3 – вироби спортивні для шорт-
треку (леза з кріпленням -11 пар, мат захисний – 100 штук); лот 4 – вироби 
спортивні для фрістайлу (лижі – 16 пар, кріплення – 16 пар); лот 5 – вироби 
спортивні для стрибків на лижах з трампліну (кріплення стрибкові – 4 пари, 
лижі стрибкові – 4 пари); лот 6 – вироби спортивні для лижного двоборства 

(лижі стрибкові – 4 пари, лижі бігові – 4 пари, палиці – 8 пар); лот 7 – вироби 
спортивні для гірськолижного спорту (лижі – 6 пар, кріплення – 6 пар); лот 8 – 
вироби спортивні для сноубордінгу (сноуборди – 8 штук, платформа – 8 штук); 
лот 9 – вироби спортивні для фігурного катання на ковзанах (леза – 10 пар); лот 

10 – вироби спортивні для санного спорту (металеві полози – 6 пар, дерев’яні 
полози – 6 пар, пластикові обтікателі – 6 штук); лот 11 – вироби спортивні для 

хокею з шайбою (хокейні ключки – 100 штук) 
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 1.1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів. 
 1.2. Інформація про замовника торгів. 
 1.3. Інформація про предмет закупівлі. 
 1.4. Процедура закупівлі. 
 1.5. Недискримінація учасників. 
 1.6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і 
зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів. 
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конкурсних торгів. 
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 3.1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів. 
 3.2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника. 
 3.3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів. 
 3.4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів. 
 3.5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними. 
 3.6. Кваліфікаційні критерії до учасників. 
 3.7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета 
закупівлі. 
 3.8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані 
пропозиції конкурсних торгів. 
 3.9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником. 

 
ІV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

 4.1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів. 
 4.2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

 
V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця. 

 5.1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням 
питомої ваги критерію. 
 5.2. Виправлення арифметичних помилок. 
 5.3. Інша інформація. 
 5.4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів. 
 5.5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися. 

 
VІ. Укладання договору про закупівлю. 

 6.1. Терміни укладання договору. 
 6.2. Основні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю. 
 6.3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю. 
 6.4. Забезпечення виконання договору про закупівлю. 
Додаток 1. Перелік документів, що підтверджують відповідність учасника встановленим 
кваліфікаційним критеріям та вимогам згідно із законодавством.  
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Додаток 2. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики 
предмета закупівлі.  

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 

     Калашник Олександр Миколайович, 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: 

код ДК 016:2010 – 32.30.1- вироби спортивні (лот 1- вироби спортивні для 
біатлону (лижі – 30 пар, лижні палиці – 30 пар, лижоролери ковзанярські – 24 
пари); лот 2 – вироби спортивні для лижних гонок (лижі ковзанярські, 
класичні – 14 пар, лижні палиці - 14 пар, лижоролери ковзанярські, діаметр 
75 мм. – 3 пари); лот 3 – вироби спортивні для шорт-треку (леза з кріпленням 
-11 пар, мат захисний – 100 штук); лот 4 – вироби спортивні для фрістайлу 
(лижі – 16 пар, кріплення – 16 пар); лот 5 – вироби спортивні для стрибків на 
лижах з трампліну (кріплення стрибкові – 4 пари, лижі стрибкові – 4 пари); 
лот 6 – вироби спортивні для лижного двоборства (лижі стрибкові – 4 пари, 
лижі бігові – 4 пари, палиці – 8 пар); лот 7 – вироби спортивні для 
гірськолижного спорту (лижі – 6 пар, кріплення – 6 пар); лот 8 – вироби 
спортивні для сноубордінгу (сноуборди – 8 штук, платформа – 8 штук); лот 9 
– вироби спортивні для фігурного катання на ковзанах (леза – 10 пар); лот 10 
– вироби спортивні для санного спорту (металеві полози – 6 пар, дерев’яні 
полози – 6 пар, пластикові обтікателі – 6 штук); лот 11 – вироби спортивні 
для хокею з шайбою (хокейні ключки – 100 штук) 

вид предмета 
закупівлі: 

Лот 1 - лижі – 30 пар, лижні палиці – 30 пар, лижоролери ковзанярські – 24 
пари); лот 2 – лижі ковзанярські, класичні – 14 пар, лижні палиці - 14 пар, 
лижоролери ковзанярські, діаметр 75 мм. – 3 пари; лот 3 – леза з кріпленням 
-11 пар, мат захисний – 100 штук; лот 4 – лижі – 16 пар, кріплення – 16 пар; 
лот 5 – кріплення стрибкові – 4 пари, лижі стрибкові – 4 пари; лот 6 – лижі 
стрибкові – 4 пари, лижі бігові – 4 пари, палиці – 8 пар; лот 7 – лижі – 6 пар, 
кріплення – 6 пар; лот 8 – сноуборди – 8 штук, платформа – 8 штук; лот 9 – 
леза – 10 пар; лот 10 – металеві полози – 6 пар, дерев’яні полози – 6 пар, 
пластикові обтікателі – 6 штук; лот 11 – хокейні ключки – 100 штук. 
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місце, кількість, 
обсяг поставки 
товарів (надання 
послуг, виконання 
робіт): 

     Україна, 01023, м. Київ, вул. Еспланадна, 30-Б; 403 од. 
 
 

строк поставки 
товарів (надання 
послуг, виконання 
робіт): 

     Листопад-Грудень 2013 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 
надання роз'яснень 
щодо документації 
конкурсних торгів  

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не 
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. 
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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.
15 жовтня 2013 р.». 

3.2. Зміст 
пропозиції 
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 

не вимагається 
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неповернення 
забезпечення 
пропозиції 
конкурсних торгів  
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 у тому числі власних виробничих потужностей 
та/або центрів обслуговування на території України; 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 на 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 
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: 
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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 вироби спортивні для біатлону: - лижі – 30 пар, лижні палиці – 30 пар, 
лижоролери ковзанярські – 24 пар; лот 2 вироби спортивні для лижних 
гонок: - лижі ковзанярські, класичні – 14 пар, лижні палиці - 14 пар, 
лижоролери ковзанярські, діаметр 75 мм. – 3 пари; лот 3 вироби спортивні
для шорт-треку: - леза з кріпленням -11 пар, мат захисний – 100 штук; лот 4
вироби спортивні для фрістайлу: - лижі – 16 пар, кріплення – 16 пар; лот 5
вироби спортивні для стрибків на лижах з трампліну: - кріплення стрибкові –
4 пари, лижі стрибкові – 4 пари; лот 6 вироби спортивні для лижного 
двоборства: - лижі стрибкові – 4 пари, лижі бігові – 4 пари, палиці – 8 пар; 
лот 7 вироби спортивні для гірськолижного спорту: - лижі – 6 пар, кріплення 
– 6 пар; лот 8 вироби спортивні для сноубордінгу: - сноуборди – 8 штук, 
платформа – 8 штук; лот 9 вироби спортивні для фігурного катання на 
ковзанах: - леза – 10 пар; лот 10 вироби спортивні для санного спорту: -
металеві полози – 6 пар, дерев’яні полози – 6 пар, пластикові обтікателі – 6 
штук; лот 11 вироби спортивні для хокею з шайбою: - хокейні ключки – 100 
штук. 
 

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 15.10.2013 року до 09 год. 30 хв. 
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подання 
пропозицій 
конкурсних торгів 
(дата, час):  

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: 

15.10.2013 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 
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

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 
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питомої ваги критерпитань 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 
арифметичних 
помилок 

Замовник має право на виправлення 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.  
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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 код ДК 016:2010 – 32.30.1- вироби 
спортивні (зазначається лот (лоти) на які учасник подає пропозиції 
конкурсних торгів). 

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 
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., 
(обов’язково 
вказується -  
з ПДВ або 
без ПДВ) 

Загальна вартість, 
грн., 

(обов’язково 
вказується - з 
ПДВ або 
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. 
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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. 
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. 
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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  

До договору про закупівлю обов’язково включаються наступні основні 
умови: 

1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, на підставі 
наказу ____________, Продавець зобов'язується у 2013 році поставити 
Покупцю код ДК 016:2010 – 32.30.1- вироби спортивні (зазначається 
лот (лоти) на які учасник подає пропозиції конкурсних торгів) (надалі 
іменується Товар), а Покупець - прийняти та оплатити такий Товар. 
      2. Ціна Договору становить  __________ (___) гривень  (з або без ПДВ –
відповідно до умов пропозиції конкурсних торгів). 
      3. Строк поставки Товару: листопад-грудень 2013 р. 
      4. Місце поставки Товару є: м. Київ, вул. Еспланадна, 30-б. 
      5. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами 
та діє до _________ 2013 р. а в частині розрахунків – до повного виконання 
Сторонами своїх зобов'язань. 
       6. Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до 
положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з 
урахуванням особливостей, визначених Законом.  

7. 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 

8. 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. 

9. 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. 

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 у тому числі власних 
виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України: 
1.1.1. Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази у тому числі 

власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України.  
Довідка складається Учасником в довільній формі та повинна містити інформацію 

щодо наявності обладнання (з відповідним переліком обладнання), інформацію щодо 
наявності матеріально-технічної бази у тому числі власних виробничих потужностей 
та/або центрів обслуговування на території України. 

1.2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні 
знання та досвід: 

1.2.1. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають 
необхідні знання та досвід.  Довідка складається Учасником в довільній формі та повинна 
містити: 

 прізвища, імена, по-батькові (повністю) керівника та працівників Учасника, їх 
посади, 

 інформацію про освіту працівників за освітніми рівнями – професійно-технічна 
освіта, базова вища освіта, повна вища освіта, тощо, назви навчальних закладів, 
спеціальність (фах); 

інформацію про  досвід - не менш ніж один рік за фахом.  
1.3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних 

договорів:  
1.3.1. Довідка про виконання аналогічних договорів. Довідка складається 

Учасником в довільній формі та містить інформацію: повне найменування, 
місцезнаходження Замовників, предмет  договору, дату його укладення.  

1.3.2. Копії аналогічних договорів, зазначених в цій Довідці  (не менше двох). 
1.4. Наявність фінансової спроможності:  
1.4.1. Копія Балансу за 2012 рік. У разі якщо документ подається в електронному 

вигляді, надається документ, що підтверджує подання цього Балансу в установленому 
порядку. Якщо ведення документа для Учасника не передбачено чинним законодавством, 
подається лист Учасника у  довільній формі з зазначенням відповідної інформації.  

1.4.2. Копія Звіту про фінансові результати за 2012 рік (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, надається документ, 
що підтверджує подання цієї звітності у встановленому порядку. Якщо ведення документа 
для Учасника не передбачено чинним законодавством, подається лист у  довільній формі з 
зазначенням відповідної інформації.  

1.4.3. Копія Звіту про рух грошових коштів за 2012 рік. У разі подання документу в 
електронному вигляді, надається документ, що підтверджує подання цієї звітності в 
установленому порядку. Якщо ведення документа для Учасника не передбачено 
законодавством, подається лист у довільній формі з зазначенням відповідної інформації.  
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1.4.4. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки обслуговуючого банку 

про відкриття поточного (розрахункового) рахунку, що видана станом не раніше ніж за 
один місяць до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів 

1.4.5. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки про відсутність (наявність) 
простроченої заборгованості за кредитами по даному рахунку, що видана станом не 
раніше ніж за один місяць до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.  

 
2. Документи, що підтверджують відповідність учасника вимогам, 

установленим у п.5.4. документації конкурсних торгів згідно із законодавством:  
2.1. Інформаційна довідка, складена Учасником 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 
знято або погашено у встановленому законом порядку – для фізичних осіб. 

2.2 Оригінал або нотаріально завірена копія відомостей про відсутність судимості 
фізичної особи, яка є учасником, надані МВС України, головними управліннями, 
управліннями МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та 
Севастополі, видані станом не раніше ніж за три місяці до дати розкриття пропозицій 
конкурсних торгів (для фізичної особи). 

2.3. Інформаційна довідка Учасника 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 знято або 
погашено у встановленому законом порядку – для юридичних осіб. 

2.4 Оригінал або нотаріально завірена копія відомостей про відсутність судимості 
службової (посадової) особи учасника, яку уповноважено учасником представляти його 
інтереси під час проведення процедури закупівлі, надані МВС України, головними 
управліннями, управліннями МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, 
містах Києві та Севастополі, видані станом не раніше ніж за три місяці до дати розкриття 
пропозицій конкурсних торгів. 

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

2.6 Оригінал або нотаріально завірена копія документу з Єдиного державного 
реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення відповідного структурного 
підрозділу Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній 
Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі про 
те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у 
сфері державних закупівель корупційного правопорушення, що виданий станом не раніше 
ніж за два місяці до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

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

2.8. Оригінал або нотаріально завірена копія документу з Єдиної бази даних про 
підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство про те, що 
учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не 
відкрита ліквідаційна процедура, що видана станом не раніше ніж за один місяць до дати 
розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

2.9. 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.  

2.10. Нотаріально завірена копія Статуту або іншого установчого документу (для 
юридичних осіб). 

3. Інші документи:  
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3.1. Довідка Учасника в довільній формі, яка містить відомості про 

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

3.2. Оригінал або копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців. 

3.3. Копія паспорту (для фізичних осіб).  
3.4. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).  
3.5. 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 код ДК 
016:2010 – 32.30.1- вироби спортивні (лот 1- вироби спортивні для біатлону (лижі – 30   

пар, лижні палиці – 30 пар, лижоролери ковзанярські – 24 пари); лот 2 – вироби спортивні 
для лижних гонок (лижі ковзанярські, класичні – 14 пар, лижні палиці - 14 пар, 

лижоролери ковзанярські, діаметр 75 мм. – 3 пари.); лот 3 – вироби спортивні для шорт-
треку (леза з кріпленням -11 пар, мат захисний – 100 штук); лот 4 – вироби спортивні для 
фрістайлу (лижі – 16 пар, кріплення – 16 пар); лот 5 – вироби спортивні для стрибків на 

лижах з трампліну (кріплення стрибкові – 4 пари, лижі стрибкові – 4 пари); лот 6 – вироби 
спортивні для лижного двоборства (лижі стрибкові – 4 пари, лижі бігові – 4 пари, палиці – 
8 пар); лот 7 – вироби спортивні для гірськолижного спорту (лижі – 6 пар, кріплення – 6 
пар); лот 8 – вироби спортивні для сноубордінгу (сноуборди – 8 штук, платформа – 8 

штук); лот 9 – вироби спортивні для фігурного катання на ковзанах (леза – 10 пар); лот 10 
– вироби спортивні для санного спорту (металеві полози – 6 пар, дерев’яні полози – 6 пар, 
пластикові обтікателі – 6 штук); лот 11 – вироби спортивні для хокею з шайбою (хокейні 

ключки – 100 штук) 
 

Лот 1 - вироби спортивні для біатлону 
1. Лижі  
Кількість – 30 пар 
Технічні характеристики: 
Конькові гоночні лижі, розраховані на використання у різних погодних умовах, з 
універсальним профілем. 
- встановлення кріплень NIS 5 (або еквівалент) (можливий варіант без NIS); 
- обробка поверхні: штайншліф – структура М5 (або еквівалент); 
- ковзна поверхня: Р 180 Nano (або еквівалент); 
- наповнювач сердечника: РМІ Acrylic F (або еквівалент); 
- довжина: 170-195 см. 
- геометрія: 44-40-44 мм; 
- вага пари: 1040 г/190 см. 
- конструкція: Triaxial Cap Supraflex (або еквівалент). 
Примітка: лижі виробництва Fisсher (Австрія) або еквівалент. 
2. Лижні палиці  
Кількість – 30 пар. 
Технічні характеристики: 
Гоночні лижні палиці топ-рівня. Тіло палиці має спеціальну аеродинамічну форму. Ручка 
виконана суцільно з тілом палиці. Мають підвищену жорсткість та міцність. 
- Тіло палиці овального перетину з вуглеволокна; 
- гоночний темляк-капкан; 
- маленька гоночна лапка; 
- ростовка: 160-170/2,5 см. 
Примітка: лижні палиці виробництва Swix (Фінляндія) або еквівалент. 
3. Лижоролери ковзанярські 
Кількість – 24 пари. 
Технічні характеристики: 
- діаметр колеса: 80х40 мм; 
- матеріал колеса: гума; 
- довжина платформи: 700 мм; 
- матеріал платформи: фіберглас з дерев’яним наповнювачем; 
- вага пари 1,95 кг. 
Примітка: лижоролери ковзанярські  виробництва Marwe (Фінляндія) або еквівалент. 



 17
 
Лот 2 - вироби спортивні для лижних гонок 
1. Лижі ковзанярські, класичні 
Кількість – 14 пар. 
Технічні характеристики: 
• встановлення кріплень NIS 5 (або еквівалент); 
• 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  
Кількість – 14 пар. 
Технічні характеристики: 
Гоночні лижні палиці топ-рівня. Тіло палиці має спеціальну аеродинамічну форму. Ручка 
виконана суцільно з тілом палиці. Мають підвищену жорсткість та міцність. Тіло палиці 
овального перетину з вуглеволокна; гоночний темляк-капкан; маленька гоночна лапка; 
ростовка: 160-170/2,5 см.                                                                                                         
Примітка: модель лижних палиць SWIX FORCE виробництва Swix (Фінляндія) або 
еквівалент.                                                                                                                                      
3. Лижоролери ковзанярські, діаметр 75 мм                                                              
Кількість – 3 пари.                                                                                                               
Технічні характеристики:                                                                                                               
• Діаметр колеса: 75 x 40 мм;                                                                                                         
• матеріал колеса: гума;                                                                                                                  
• довжина платформи: 700 мм;                                                                                                       
• матеріал платформи: фіберглас з дерев’яним наповнювачем;                                                 
• вага пари: 1,95 кг.                                                                                                          
Примітка: модель лижоролерів ковзанярських CLASSIC виробництва Marwe (Фінляндія) 
або еквівалент. 

Лот 3 - вироби спортивні для шорт-треку 
1. Леза з кріпленням  
Кількість - 11 пар. 
Застосування лез для шорт-треку: 
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. 
Технічні характеристики: 
- радіус леза – 9 метрів 
- товщина леза – від 1,1 до 1,2 мм; 
- довжина леза – від 38 до 42 см; 
- відстань між кріпленнями на лезах 12 см; 
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- матеріал з якого виготовляються леза (Ві – metal 64 Hrc) (або еквівалент). 
Опис лез та кріплення для шорт-треку: 
Спеціальна конструкція леза дає можливість спортсменам виконувати катання по прямій 
та по кутовому повороту на високій швидкості. 
Кріплення відносно черевика (при необхідності) рухається в зовнішню, або внутрішню 
сторону черевика. Стосовно леза кріплення не рухається. 
Примітка: леза з кріпленнями виробництва «Maple» (Нідерланди) або «PENINGTON» 
(Австралія)  або еквівалент. 
2. Мат захисний 
Кількість - 100 штук. 
Технічні характеристики: 
Мат для захисного огородження площадки шорт-треку складається з чохла, 
амортизуючого наповнювача і 4-х ручок для перенесення. 
Система матів для шорт-треку виконана: 
- зі спеціальної морозостійкої тентової тканини синього кольору високої міцності 
щільністю 530 – 620 г/кв.м; 
- робочий діапазон температур від + 34 градусів до – 19, що дає можливість не примерзати 
матів до льоду; 
- чохол з тентової тканини має застібку – типу блискавка; 
- амортизуючий наповнювач – в якості наповнювача використовується в’язкоеластичний 
пінополіуретан підвищеної щільності від 20 до 32 кг/куб.м; 
- для скріплення матів між собою використовуються замки – типу липучка розташовані з 
боків мату; 
- 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: 2000х1000х300 мм. 
Професійна система захисних матів – дана система 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. 
 
Лот 4 - вироби спортивні для фрістайлу 
1. Лижі   
Кількість – 16 пар. 
Технічні характеристики: 
– модель PG-8 (або еквівалент), модель 5800 (або еквівалент), зріст 159, для зимового 
фрістайлу, вставка металевої пластини з покриттям карбона під кріплення. Вага лиж - 3,2 
кг. 
Лижі складаються з: 

1. Ковзяна; 
2. Сталеві канти;  
3. Склосітка;  
4. Середній клин; 
5. Ламінат карбоновий; 
6. Верхня плівка. 

Бічна форма 88/68/78. 
Ваговий прогин – 29 ± 10мм 
Висота носка – 75 ± 7мм  
Перемінна жорсткість – 33 ±10%. 
Примітка: модель лиж  повинна відповідати вимогам FIS Freestyle Ski World Cup 2013. 
2. Кріплення  
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Кількість – 16 пар. 
Технічні характеристики: 
- модель STH 16 (або еквівалент) (8 пар) 
вага  - 2322 гр., 
висота  - 17.5 мм., 
вага лижника  (кг) > 90, 
діапазон п'ятки  (мм) 19, 
вага напівпари  - 1161 гр. 
 

- модель STH 14 (або еквівалент) (8 пар) 
вага  -  2322 гр., 
висота  - 17.5 мм.,  
вага лижника  (кг) > 60 
діапазон п'ятки  (мм) 19 
вага напівпари – 1161 гр. 
В основі конструкції міститься надміцний просторовий каркас зі сталі. 
       
Лот 5 - вироби спортивні для стрибків на лижах з трампліна 
1. Кріплення стрибкові  
Кількість – 4 пари. 
Технічні характеристики:  
- розміщення - повна система кріплень повинна бути розміщена симетрично, паралельно 
та централізовано до нижньої поверхні лиж. Контур п’ятки  взуття в її нормальній 
продуктивній формі не повинен виходити за краї стрибкових лиж. Кріплення повинно 
бути розміщене таким чином, щоб максимум 57 % загальної довжини лиж було 
використано до передньої частини; 
- висота - загальна висота клину кріплень не повинна перевищувати 70 мм. 
Примітка: кріплення стрибкові  Slatnar або еквівалент. 
2. Лижі стрибкові 
Кількість – 4 пари. 
Технічні характеристики: 
Довжина лиж індивідуальна: відповідно до співвідношення ваги до зросту тіла спортсмена 
(BMI = вага / зріст2 в кг/м-2 . Максимальна довжина лиж – 145% від загального зросту 
спортсмена, BMI  повинен досягати мінімум 21) 
Опис: 
- вага - одна лижа повинна мати мінімальну вагу  у співвідношенні до її довжини (вага в 
кг, яка відноситься до довжини в см – тобто 250 см дорівнює 2,50 кг). 
Особливості конструкції: 

- форма лиж: 

L довжина лижі; 

а ширина верхньої частини = 115 мм; 

b ширина середньої частини = 105 мм; 

с ширина нижньої частини = 115 мм; 

d          максимальна довжина від верхньої частини до початку звуження = 300 мм; 

е максимальна довжина від нижньої частини до початку звуження – 150 мм; 

f контрольний пункт для установки кріплень (57 % від верхньої частини). 

 Крива від т. А через т. В до т. С, визначає форму лижі. Крива повинна бути 
однакова з обох сторін та симетрична центральній лінії лижі. Лінії, які  зв’язують точки 
від А до В та від В до С повинні бути прямими. 
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- профільна ширина: максимальна ширина нижньої поверхні в точці балансу 95 мм, 
максимальна ширина 105 мм. Краї повинні знаходитись під кутом 90 градусів до нижньої 
поверхні і верхньої поверхні впродовж повної довжини лиж. Закруглена верхівка країв не 
повинна бути більшою за 2 мм. 

- міцність: стрибкові лижі повинні мати гвинтове затримання міцності 1600 Н в зоні 
кріплення. 
Примітка: лижі стрибкові  Elan або Fischer або еквівалент. 
 
Лот 6 - вироби спортивні для лижного двоборства 
1. Лижі стрибкові 
Кількість– 4 пари. 
Технічні характеристики:  
Довжина лиж індивідуальна: відповідно до співвідношення ваги до зросту тіла спортсмена 
(BMI = вага / зріст2 в кг/м-2 . Максимальна довжина лиж – 145% від загального зросту 
спортсмена, BMI  повинен досягати мінімум 21) 
 Опис: 
- вага - одна лижа повинна мати мінімальну вагу  у співвідношенні до її довжини (вага в 
кг, яка відноситься до довжини в см – тобто 250 см дорівнює 2,50 кг). 
Особливості конструкції: 

- форма лиж: 

L довжина лижі; 

а ширина верхньої частини = 115 мм; 

b ширина середньої частини = 105 мм; 

с ширина нижньої частини = 115 мм; 

d          максимальна довжина від верхньої частини до початку звуження = 300 мм; 

е максимальна довжина від нижньої частини до початку звуження – 150 мм; 

f контрольний пункт для установки кріплень (57 % від верхньої частини). 

 Крива від т. А через т. В до т. С, визначає форму лижі. Крива повинна бути 
однакова з обох сторін та симетрична центральній лінії лижі. Лінії, які  зв’язують точки 
від А до В та від В до С повинні бути прямими. 

- профільна ширина: максимальна ширина нижньої поверхні в точці балансу 95 мм, 
максимальна ширина 105 мм. Краї повинні знаходитись під кутом 90 градусів до нижньої 
поверхні і верхньої поверхні впродовж повної довжини лиж. Закруглена верхівка країв не 
повинна бути більшою за 2 мм. 

- міцність: стрибкові лижі повинні мати гвинтове затримання міцності 1600 Н в зоні 
кріплення. 
Примітка: лижі стрибкові  Elan або Fischer або еквівалент. 
2. Лижі бігові  
Кількість - 4 пари 
Технічні характеристики: 
Довжина лиж - 177 см. 
Опис: 
- вага - 990 г. 
Особливості конструкції: 

- встановлення кріплень –  NIS 5 (або еквівалент); 
- геометрія – World Cup (або еквівалент); 
- сердечник –  AIR CORE CARBONLITE (або еквівалент) ; 
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- 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 Carbon cold або WC Carbon plus (або еквівалент); 
- градація жорсткості - еквівалент soft або medium. Т (або еквівалент) 
Примітка: лижі бігові  Fischer World Cup (спортивний цех) або еквівалент 
3. Палиці  
Кількість - 8 пар 
Технічні характеристики: 
Довжина палиць - 170 см 
Матеріал - вуглеволокно.                                                                                             
Особливості конструкції:                                                                                                                
- тіло палиці має спеціальну аеродинамічну форму;                                                                   
- ручка виконана суцільно з тілом палиці;                                                                                    
- мають підвищену жорсткість та міцність;                                                                                  
- гоночний темляк-капкан;                                                                                                                       
- маленька гоночна лапка.                                                                                                             
Примітка: палиці  Swix, KV+  або еквівалент 

 
Лот 7 - вироби спортивні для гірськолижного спорту 
1. Лижі  
Кількість -  6 пар. 
Технічні характеристики: 
Лижі повинні бути виготовлені з високоякісних матеріалів: метал, пластик, тефлон – та 
склеєні надміцним клеєм під пресом.  
Моделі лиж повинні бути  з радіусами повороту згідно та  з вимогами Міжнародної 
лижної федерації FIS:  
Супергігант (2 пари) : довжина  - чоловіки  205 см 
                                                         жінки         200 см 
                                     радіус мінімум    33 м 
Слалом-гігант (2 пари):  довжина -  жінки         180 см 
        чоловіки  185 см 
                                          радіус мінімум жінки         23 м 
        чоловіки  27 м 
Слалом ( 2 пари): довжина  жінки         155 см 
        чоловіки  165 см 
Висота платформи - максимум 50 мм. 
4. Ковзка поверхня лиж повинна бути виготовлена та відшліфована згідно з технічними 
вимогами для відповідних видів програми: супер-гігант, слалом-гігант, слалом. 
2. Кріплення 
Кількість – 6 пар. 
Кріплення повинні бути виготовлені з високоякісних матеріалів: метал, пластик, 
 
Моделі лиж повинні бути з показниками зусилля пружини та згідно з вимогами 
Міжнародної лижної федерації FIS:  
 
Жінки до 15                    слалом (2 пари)   6 - 14 
Чоловіки до 20               слалом-гігант (2 пари)  6 - 14 
        супер гігант (2 пари)  8 - 18  
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Кріплення повинні надійно автоматично застібатися та бути надійними під час 
проходження траси (автоматичне відстібання можливе лише у випадку бокового удару, 
наприклад, під час падіння, або у ручному режимі). 
 
Лот 8 - вироби спортивні для сноубордінгу 
1. Сноуборди  
Кількість - 8 штук. 
Технічні характеристики: 
Сноуборди повинні бути виготовлені з високоякісних матеріалів: (рисунок, стекло 
волокно, сердечник, бокова стінка, підкладка, кант, тефлон) – та склеєні надміцним клеєм 
під пресом.  
Моделі сноубордів повинні бути з радіусами повороту та згідно з вимогами Міжнародної 
лижної федерації FIS:  
Паралельний гігантський-слалом (PGS):  
Довжина: жінки  (2 шт.)       173 см 
  чоловіки (2 шт.)  185 см 
Паралельний-слалом(PS): 
Довжина: жінки (2 шт.)         156 см 
  чоловіки (2 шт.)  163 см 
2. Платформа  
Кількість -  8 штук. 
Технічні характеристики: 
Платформи для паралельних дисциплін повинні бути виготовлені з високоякісних 
матеріалів: - пластикова основа з титановими вставками для встановлення кріплень, - 
довжина – не більше 500 мм.  висота – 30 мм. 
Особливості конструкції: 
- рельсова конструкція;  
- коефіцієнт згинання платформи  повинен бути меншим за коефіцієнт згинання 
сноубордингу. 
Моделі платформ повинні відповідати вимогам Міжнародної лижної федерації FIS. 
 
Лот 9 - вироби спортивні для фігурного катання на ковзанах 
1. Леза  
Кількість - 10 пар. 
Технічні характеристики: 
Класичні ковзани (леза) для фігурного катання на ковзанах виготовлені з вуглеводної 
сталі для спортсменів високого класу, які дозволяють виконувати стрибки у три та чотири 
оберти. Ніс ковзана (леза) має бути виготовлений під кутом та із зубцями, які надають 
стійкість після стрибків та дозволяють виконувати різні позиції під час катання та 
зупинок. Леза для танцювальних ковзанів мають меншу довжину між задньою стойкою та 
кінцем леза та в передній частині леза відсутній нижній зубець. 
1.Радіус леза – 8 футів. 
2.Радіус жолоба (RON)-7/16. 
3.Ребра леза мають бути паралельними. 
4.Розміри леза: від 7 до 12 дюймів. 
 
Лот 10 - вироби спортивні для санного спорту 
1. Металеві полози  
Кількість - 6 пар. 
Технічні характеристики: 
- довжина – 800 – 1000 мм; 
- ширина – 50 мм; 
- метал (шини) – висота – 40 мм; 
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- наклеп – товщина не менш 4 мм; 
- отвір під болти М-8 мм. 
Примітка: металеві полози виробництва «Герміна» (Німеччина), «Гассер» (Австрія), 
«Fiberglass» (Латвія) або еквівалент 
2. Дерев’яні полози  
Кількість - 6 пар. 
Технічні характеристики: 
- довжина -1270-1300 мм. 
Дерев’яні полози виготовлюються з дерева, мають по два отвори для постановки 
металевих кронштейнів. 
Примітка: дерев'яні  полози виробництва «Fiberglass» (Латвія) або еквівалент. 
3. Пластикові обтікателі  
Кількість - 6 штук. 
Технічні характеристики: 
- ширина максимальна – 555 мм; 
- довжина 900-1120 мм; 
- висота – 120 мм. 
Кріплення: передня частина на гумовій подушці, задня частина на ременях. 
Обтікатель виготовлюється з композитних матеріалів. 
Примітка: пластикові обтікателі виробництва  «Гассер» (Австрія), «Fiberglass» 
(Латвія) або еквівалент 
 
Лот 11 - вироби спортивні для хокею з шайбою  
1. Хокейні ключки 
Кількість – 100 штук 
Технічні характеристики: 
Хокейні ключки мають бути виготовлені за технологією, що передбачає використання 
легких штучних композитних матеріалів, таких як карбон (Premium Carbon). 
Рукоять ключки не повинна мати будь-яких нерівностей і всі кути мають бути округлені. 
Липка не флористична стрічка будь-якого кольору може бути обгорнута навколо рукояті 
ключки в будь-якому місці. 
Ключки повинні відповідати наступним основним параметрам: 
Доросла ключка має бути: 
вагою:   430-470 грамів; 
жорсткістю (Flex): 100-110. 
Розмір ключки: 
Рукоять:   Максимальна довжина – 160-170 см 
    Максимальна ширина – 2 см 
    Максимальна товщина – 2,5 см 
 
Крюк:    Максимальна довжина – 27-35 см 
    Максимальна ширина – 7 см 
    Мінімальна ширина – 5 см 
Лівих ключок - 70 штук, правих ключок – 30 штук. 
Примітка: хокейні ключки  Bauer Total One NXG або Bauer Vapor APX2 або еквівалент. 
 
  
 

 


