
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2021-04-30-005444-b 
 

Найменування замовника: КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА 
ШКОЛА "ШКОЛА СПОРТУ" 

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 37924086 

Місцезнаходження замовника: 01033, Україна, Київська обл., Київ, ЖИЛЯНСЬКА, 46 

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

Бутько Олександра Павлівна, borba2016@ukr.net 

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Узагальнена назва предмета закупівлі: ДК 021:2015: 92620000-3 - Послуги, пов’язані зі спортом 
(Послуги із проживання та харчування під час проведення 
навчально-тренувального збору відділення з хокею з шайбою 
КДЮСШ «Школа спорту») 

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 із проживання під 
час проведення навчально-
тренувального збору 
відділення з хокею з 
шайбою КДЮСШ «Школа 
спорту» 

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

44 Людей  Україна, 
Відповідно до 
документації  

від 31 травня 
2021 
до 12 червня 
2021  

Послуги із харчування під 
час проведення навчально-
тренувального збору 
відділення з хокею з 
шайбою КДЮСШ «Школа 
спорту» 

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

44 Людей  Україна, 
Відповідно до 
документації  

від 31 травня 
2021 
до 12 червня 
2021  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

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

Надання послуг   Пiсляоплата  25  Робочі  100  

 

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 

327 000,00 UAH 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   327000 UAH  



 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1 635,00 UAH 

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

відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 17 травня 2021 00:01 

Мова тендерної пропозиції: українська 

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

Дата та час проведення електронного аукціону: 18 травня 2021 11:50  

Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:  відсутні 

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: відсутні 

 



 
ДОДАТОК №6 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

 

Місце розташування бази для проведення навчально-тренувального збору –
Київська обл., м. Біла Церква. 

Строк з 31 травня 2021 року по 12 червня 2021 року – 13 діб. 
Кількість людей: 44 чоловіка (спортсмени та тренери) 
 
Місце проведення збору повинно забезпечити тимчасове розміщення 

(проживання), харчування для всіх учасників збору на одній базі та на відстані до 200 м 
між корпусами або в одній будівлі. 

1. Місця тимчасового розміщення (проживання) мають забезпечувати 
комфортні та безпечні умови перебування учасників навчально-тренувального збору. 

Вимоги до послуг проживання: 
- Забезпечення утримання приміщень у належному санітарно-гігієнічному стані; 
- У кожному номері, що пропонується для участі у торгах, повинні проживати не 

більше 2-х осіб; 
- Обов’язкова регулярна (не рідше ніж перед кожним заїздом) дезінфекція 

приміщень, меблів та іншого побутового обладнання, матраців, ковдр, килимів 
тощо; 

- Номери повинні бути забезпечені комплектами постільної білизни; 
- У кожному номері, який пропонується Учасником на торги, повинна бути 

забезпечена наявність ліжок, крісел або стільців, приліжкових тумб, графину зі 
склянками, індивідуальних освітлювальних приладів, шафи для одягу з 
вішаками відповідно до кількості місць, телевізора, холодильника; 

- Наявність санітарного вузла (умивальник, унітаз, ванна або душ) в номері або у 
блоці (у блоці повинно бути не більше двох кімнат), постійне гаряче та холодне 
водопостачання; 

- Безкоштовний Wi-Fi на території закладу. 
На час  дії карантину, що встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 

20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» 
працівники, що забезпечують обслуговування місць тимчасового розміщення, мають 
постійно проходити контроль температури тіла. 

2. Харчування учасників навчально-тренувального збору повинно бути 
триразовим. 

Обідні зали їдальні мають забезпечити одночасний прийом усіх членів команди, 
що беруть участь у навчально-тренувальному зборі. 

Дотримання фізіологічних (медичних) норм харчування. 
Приміщення їдальні та технологічні процеси приготування їжі мають відповідати 

вимогам Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 
харчових продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР. 

На час  дії карантину, що встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 
20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів», у їдальні 
мають бути застосовані обмеження, що передбачені зазначеною постановою або 
забезпечено харчування на винос із вживанням їжі за місцем тимчасового розміщення 



учасника навчально-тренувального збору. Працівники їдальні мають постійно проходити 
контроль температури тіла, при одночасному перебуванні у приміщеннях із учасниками 
навчально-тренувального збору в обов’язковому порядку перебувати у захисних масках. 

 

 

У складі пропозиції Учасник надає лист-погодження з технічними , якісними та 
кількісними характеристиками предмету закупівлі. 


