
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення спрощеної/допорогової закупівлі 

UA-2021-03-24-002635-c 
 

Найменування замовника: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ХОКЕЙНИЙ КЛУБ 
СПАРТА" 

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 37707161 

Місцезнаходження замовника: 43000, Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вулиця 
Ковельська, будинок 4 

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

Андрій Вершецький, +380505200043, jasmin8012@ukr.net 

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Узагальнена назва предмета закупівлі: тимчасове платне користування льодовим майданчиком для 
проведення тренувального процесу з хокею (ДК 021:2015: 
70220000-9) 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:70220000-9: Послуги з надання в оренду чи 
лізингу нежитлової нерухомості 

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 

тимчасове платне 
користування льодовим 
майданчиком для 
проведення 
тренувального процесу з 
хокею 

ДК 021:2015: 70220000-9 
— Послуги з надання в 
оренду чи лізингу 
нежитлової нерухомості 

150 година  43000, Україна, 
Волинська 
область, м. Луцьк, 
м. Луцьк  

до 31 грудня 
2021  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%) 

Надання послуг   Пiсляоплата  30  Календарні  100  

 

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 

150 000,00 UAH 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 750,00 UAH 

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

відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 07 квітня 2021 11:00 

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  

Дата та час проведення електронного аукціону: відсутній  

Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 

 



Додаток № 1 
до Оголошення про спрощену закупівлю 

 
Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі 

 
Технічні вимоги  

до предмету закупівлі:  
тимчасове платне користування льодовим майданчиком для проведення тренувального 

процесу з хокею (ДК 021:2015: 70220000-9) (ДК 021:2015:70220000-9 Послуги з надання в оренду 
чи лізингу нежитлової нерухомості) 

№п/п 
Найменування 

послуги Технічні характеристики Кіл-сть Од. вим. 

1 

тимчасове 
платне 

користування 
льодовим 

майданчиком 
для проведення 
тренувального 
процесу з хокею 

Технічна характеристика льодового 
майданчика та прилеглих приміщень 
- площа льодового поля яка відповідає нормам 
для проведення тренувального процесу з 
хокею, та не менше 1456 м²; 
- екологічне (натуральне) льодове покриття; 
- наявність освітлення льодового поля згідно 
чинного законодавства; 
- льодовий майданчик має бути у критому 
приміщенні з теплими роздягальнями; 
- дві роздягальні; 
- наявність бортів обов’язкова; 
- наявність пункту прокату ковзанів; 
- санітарні приміщення – 1 
- наявність кафетерію; 
- розташування льодового майданчика - м. 
Луцьк. 

150 година 

 
 


