
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2020-12-10-002640-a 
 

Найменування замовника: Комунальний заклад "Комплексна дитячо-юнацька 
спортивна школа "ХТЗ" Харківської обласної ради 

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 31557611 

Місцезнаходження замовника: 61046, Україна, Харківська обл., Харків, пр-т 
Московський, 244/1 

Контактна особа замовника, уповноважена 
здійснювати зв’язок з учасниками: 

Пащенко Олена Юріївна, +380577820440, Lina-
shpak@inbox.ru 

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Узагальнена назва предмета закупівлі: Послуги льодової ковзанки для проведення 
тренувань відділення хокею з шайбою 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:92620000-3: Послуги, пов’язані зі 
спортом 

Назва предмета 
закупівлі 

Коди відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі 
(за наявності) 

Кількість 
товарів або 
обсяг виконання 
робіт чи надання 
послуг 

Місце поставки товарів 
або місце виконання 
робіт чи надання послуг 

Строк поставки 
товарів, 
виконання робіт 
чи надання 
послуг 

Послуги льодової 
ковзанки для 
проведення 
тренувань 
відділення хокею з 
шайбою 

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

1 послуга  61000, Україна, 
Харківська область, м. 
Харків, об’єкт в м. 
Харкові (льодова ковзанка 
для проведення тренувань 
відділення хокею з 
шайбою)  

від 01 січня 2021
до 31 березня 
2021  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип днів Розмір 
оплати, 
(%) 

Надання 
послуг  

Оплата за послуги здійснюється протягом 15 
(п’ятнадцяти) календарних днів з дати 
підписання актів про надання послуг  

Пiсляоплата 15  Календарні 100  

 

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 

244 000,00 UAH 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Інше  кошти обласного бюджету  244000 UAH  

 



Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1 220,00 UAH 

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

відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 26 грудня 2020 00:00 

Мова тендерної пропозиції: українська 

Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його 
надати): 

0,00 UAH 

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

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

Дата та час проведення електронного аукціону: 28 грудня 2020 14:07  

Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 
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Додаток 1 до тендерної документації  
 

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 

 
 

Предмет закупівлі: код ДК 021:2015 – 92620000 - 3 Послуги, пов’язані зі спортом (послуги 
льодової ковзанки для проведення тренувань відділення хокею з шайбою) 
Місце надання послуг: 61000, Україна, Харківська область, м. Харків, об’єкт в м. Харкові 
(льодова ковзанка для проведення тренувань відділення хокею з шайбою) 
Строк надання послуг:з 01.01.2021 року по 31.03.2021 року. 
Кількість послуг:1 послуга 
Обсяг надання послуг:120 астрономічних годин. 
 
 
 

ТЕХНІЧНІ  ВИМОГИ 
 

І. Для проведення учбово-тренувального процесувідділення хокею з шайбою необхідно:  
Кількість льоду в день: 2 години 
Стандартний льодовий майданчик: 2 години в день, 5 днів на тиждень. 
Повинні бути  оснащені 1-2 роздягальнями та сушаркою для форми. 
 
 
 
ІІ. Учасникдля підтвердженнявідповідностіпослуги екологічним нормам повинен подати 
інформацію за нижче наведеною формою: 
Форма  «Інформація учасника, щодо застосування заходів  із захисту довкілля» 
Цим зобов’язуємось застосовувати заходи із захисту довкілля і підтверджуємо, що наша діяльність 
відповідає вимогам діючого природоохоронного законодавства. 
________________________________________________________________________________ 
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника або П.І.Б. та підпис 
учасника-фізичної особи. 
 
 
 


