
Відкритий тендер на закупівлю велосипедів та велоаксесуарів 

Про проєкт та замовника  

В травні 2022 року шість громадських організацій U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів 
Києва»), ГО «Еко Місто» (Чернігів), ГО «Молодіжне об’єднання Екстрим стайл» (Суми), ГО 
«Міські реформи» (Харків), ГО «ФОРЗА» (Ужгород), ГО «ВелоВектор» (Одеса) об’єдналися 
для запуску кампанії #BikesforUkraine. Метою кампанії є підвищення мобільності українських 
волонтерів і волонтерок, персоналу критично важливих комунальних служб, щоб зробити 
гуманітарну та іншу допомогу доступнішою для тих, хто найбільше цього потребує.  

Для досягнення мети ми приймаємо заявки на велосипеди від організацій, молодіжних 
центрів і гуманітарних штабів з України та передаємо їм велосипеди отримані від 
міжнародних партнерів або куплені за зібрані кошти. Станом на 13 грудня кампанія 
#BikesforUkraine передала 800 велосипедів в 31 громаду. 

Даний тендер проводить ГО “Асоціація велосипедистів Києва” (U-Cycle) від імені кампанії 
#BikesforUkraine з метою закупити велосипеди і аксесуари до велосипедів для надання 
громадам, які цього потребують. 

 

Предмет закупівлі 4 лоти: 

Лот №1 - Гірські велосипеди з багажниками  

Тип велосипеда: Гірський з переднім амортизатором (територія використання - степова зона 
України, бездоріжжя).  
Зріст велосипедиста: 175-195 см 
Розмір рами: M/L/XL 
Матеріал рами: алюміній 
Розмір колес: 27,5 - 29 дюймів 
Покришки: ширина від 2 дюймів, рисунок протектору для ґрунту 
Гальма: дискові механічні 
Трансмісія: передній перемикач на 2 або 3 передачі з відповідними шатунами; задній 
перемикач на 8 або більше передач з відповідною касетою 
Додаткове обладнання: багажники, крила 
Кількість - 25 од. 

Бажана пропорція - 10 велосипедів М, 10 - L, 5 - XL - може бути запропонована інша в 
залежності від наявності у спотачальника.  

 

Лот №2 - Міські велосипеди з багажниками і кошиком  

Тип велосипеда: міський універсальний велосипед 
Розмір рами: M/L  
Розмір колес: 28  
Тип покришок: слік або напівслік з шириною 35-45 мм 
Матеріал рами: алюміній 
Додаткове обладнання: багажники, крила, кошик  
Кількість - 25 од. 

Бажана пропорція - 15 велосипедів М, 10 - L, може бути запропонована інша в залежності від 
наявності у постачальника.  

 

Лот №3 - Багажники для велосипедів ТРЕК моделі FХ 1 з дисковими гальмами - 50 шт 

 матеріал - алюміній 
 стійки розбірні 
 вантажопідйомність - до 25 кг 
 під дискове гальмо, так і для V-brake 
 посилені стійки кріплення до рами 
 універсальний - під 26-29 діаметр коліс 



Лот №4 - Світло для велосипедів - 100 наборів 

1. переднє світло білим кольором світла, потужність - 300 люмен і більше у режимі 
постійного світіння, універсальне кріпленння на кермо діаметром 25.4 мм та 31.8 мм 
(міське і гірське кермо відповідно). На батарейках чи з USB зарядкою.  

2. Мигалка задня на світлодіодах з червоним кольором світла. З кріпленням хомутом на 
підсідельний штир або Універсальний гумовий хомут 25-32мм. Щонайменше два 
режими - постійний та блимаючий. На батарейках чи з USB зарядкою.  

 
Вимоги до цінової пропозиції 

Цінову пропозицію подати окремо по кожному лоту.  

Пропозиції з товарами виробленими в Російській федерації чи Республіці Білорусь до участі 
в розгляді тендерним комітетом не допускаються.   

Цінова пропозиція має включати: 

 технічні характеристики кожного лоту та його зображення (або посилання на 
зображення), який подається на тендер  

 країна виробник 
 інформацію про вартість доставки до м. Київ, Харків, Херсон, Миколаїв, Запоріжжя 

(окремим рядком) 
 орієнтовний термін виконання замовлення 
 умови оплати (передоплата/післяоплата) 
 термін дійсності цінової пропозиції 

Надаючи цінову пропозицію учасник торгів зобов’язується доставити велосипеди в одне чи 
декілька зазначених місць. 

Замовлення, що будуть містити термін постачання після 1 травня 2023 року розглядатися не 
будуть. 

 
До цінової пропозиці просимо додати:  

 витяг/виписку з ЄДРПОУ 
 сертифікати якості товару за наявності 

 
Цінові пропозиції та супутні документи просимо подати в електронному форматі на 
електронну пошту n.kniazeva@avk.org.ua , в полі Тема повідомлення вказати “Тендер на 
велосипеди в рамках кампанії  #BikesforUkraine” до 25 січня 2023 року.  

 
Терміни проведення: 

Крайній термін прийняття цінових пропозицій - 25 січня 2023 року 

Розгляд цінових пропозицій - 27 січня 2023 року 
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