
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2018-08-18-000052-c 
 

1. Найменування замовника: Київське міське відділення Національного олімпійського комітету України 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 26194674 

3. Місцезнаходження замовника: 01001, Україна, Київська обл., Київ, Хрещатик,12 

4. Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками: Гарнага Сергій Анатолійович, 380445381967, serggarnaga@gmail.com 
 
5. Конкретна назва 
предмета закупівлі 

6. Коди відповідних класифікаторів 
предмета закупівлі (за наявності) 

7. Кількість товарів або обсяг 
виконання робіт чи надання 
послуг 

8. Місце поставки товарів або місце 
виконання робіт чи надання послуг 

9. Строк поставки товарів, 
виконання робіт чи надання 
послуг 

Послуги льодового поля 
та прилеглих приміщень 

ДК 021:2015: 92620000-3 — 
Послуги, пов’язані зі спортом 

106 Година  Україна, Відповідно до документації до 31 грудня 2018  

 
10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 570 000,00 UAH 

11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 5 700,00 UAH 

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

13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 04 вересня 2018 15:00 

14. Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): 0,00 UAH 

15. Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): відсутній 

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

17. Дата та час проведення електронного аукціону: 05 вересня 2018 11:04  

18. Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

19. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 
 



Додаток № 5 
до тендерної документації  

Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги щодо закупівлі 
ДК 021:2015: 92620000-3 Послуги, пов’язані зі спортом  (послуги льодового 

поля та прилеглих приміщень) 
 

 
1.1. Технічні та якісні вимоги до предмета закупівлі: 

Льодове поле: 
- площа льодового поля – не менше 56 х26 м квадратних;  
- наявність бортів;  
- наявність відбійної планки та захисних екранів;  
- льодове поле повинно мати чітку розмітку для гри в хокей;  
- льодове покриття, яке відповідає нормам та правилам для гри        

       в хокей;   
- наявність воріт з двох сторін льодового поля;   
- наявність інформаційного табло; 
- наявність інформаційного звукового супроводження; 
- освітлення згідно чинного законодавства, норм та правил для гри в хокей; 
-наявність відповідних місць облаштування майданчика для проведення матчу (для 

суддівської бригади, осіб, тощо); 
Роздягальні для гравців: 

Дві кімнати достатньої площі для розміщення офіційних представників команди і 
гравців, їх спорядження, устаткована лавками, туалетом і душем із гарячою водою.  
Роздягальня для суддів: 

Кімната достатньої площі для розміщення головного судді та суддівської бригади, їх 
спорядження, устаткована туалетом і душем із гарячою водою. 

Наявність пункту надання першої медичної допомоги. 
Наявність льодовідновлювальної машини. 

 
1.2. Місце надання послуг льодового поля та прилеглих приміщень: 

 місто Київ. 
1.3. Строк надання послуг  льодового поля та прилеглих приміщень: 

До 31 грудня 2018р. 
1.4. Кількісні вимоги до предмета закупівлі (послуг, пов’язаних з 

використанням спортивних споруд (послуги льодового поля, прилеглих приміщень): 
Загальна кількість (обсяг): 106 (сто шість) годин послуг, пов’язаних з 

використанням спортивних споруд (послуг льодового поля та прилеглих приміщень) 
 

1.5. Запропоновані учасником послуги повинні відповідати наступним 
вимогам: 

Якісні характеристики послуги повинні відповідати державним стандартам, що є 
чинними на території України для відповідної категорії послуги. 

 
 


