
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2021-09-09-003151-b 
 

Найменування замовника: ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ФЕДЕРАЦІЯ ХОКЕЮ 
УКРАЇНИ" У ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 41439508 

Місцезнаходження замовника: ПРОВУЛОК ВУЗЬКИЙ, БУДИНОК 14, Одеса, Одеська 
область, 65038, Україна 

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

Коган Герман , globalservice221@gmail.com, 380675597500 

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Назва предмета закупівлі: Послуги, з проведення спортивних заходів тренувального 
характеру, для дитячих спортивних команд з хоке́ю із ша́йбою 
на льодовому полі 

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

Назва номенклатурної 
позиції предмета 
закупівлі 

Код згідно з Єдиним 
закупівельним 
словником, що 
найбільше відповідає 
назві номенклатурної 
позиції предмета 
закупівлі 

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, з проведення 
спортивних заходів 
тренувального характеру, 
для дитячих спортивних 
команд з хоке́ю із ша́йбою 
на льодовому полі 

ДК 021:2015: 92622000-7 
— Послуги з організації 
спортивних заходів 

1 послуга  65000, Україна, 
Одеська область, 
Одеса, за 
адресою 
учасника-
переможця  

до 30 листопада 
2021  

 

Умови оплати: 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип днів Розмір 
оплати, 
(%) 

Надання 
послуг  

Умови оплати - згідно договору. Місцезнаходження 
Замовника: 65038, ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО 
ОДЕСА, ПРОВУЛОК ВУЗЬКИЙ, БУДИНОК 14. 
Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури 
ВТ є ціна (питома вага критерію – 100%). Методика 
оцінки визначена в тендерній документації. Під час 
проведення процедури закупівлі усі документи, що 
мають відношення до тендерної пропозиції та 
складаються безпосередньо учасником, 
викладаються українською мовою (більш детально 
– у тендерній документації). Тендерна 

Пiсляоплата 10  Календарні 100  



документація додається окремим додатком. 
Категорія замовника передбачена п.3 ч.4 ст.2 
Закону.  

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 500 000,00 UAH 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   500000 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 2 500,00 UAH 

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 27 вересня 2021 00:00 

Мова тендерної пропозиції: українська 

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

Дата та час проведення електронного аукціону: 27 вересня 2021 14:32  

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:  відсутні 

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: відсутні 

 



25 

Додаток № 1  
до тендерної документації  

 
СПЕЦИФІКАЦІЯ ЩОДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ 

 
Послуги, з проведення спортивних заходів тренувального характеру, для дитячих спортивних 

команд з хоке́ю із ша́йбою на льодовому полі 
 

(показник національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний 
словник” – 92620000-3 - Послуги, пов’язані зі спортом) 

 
1. Строк надання послуг  – до 30.11.2021 року. 
2. Учасник повинен мати змогу забезпечити проведення тренувань для дитячих спортивних 

команд з хоке́ю із ша́йбою на критому льодовому полі з відповідною якістю льоду. 
3. Учасним повинен мати змогу надати місце для перевдягання дітей, а також забезпечити  

спортивні команди душовою. 
4. Послуги повинні бути надані у відповідності до всіх діючих в Україні стандартів безпеки, 

що стосуються дитячого хокею. 
5. Розмір льодового полю має бути: не менше ніж 20*40 м (малий лід) та не менше ніж 

30*60 м (великий лід) 
6. Кількість годин занять на льодовому полі розміром не менше ніж 20*40 м (малий лід) – 

не менше 60 годин, на льодовому полі розміром не менше ніж 30*60 м (великий лід) – не 
менше 60 годин 

7. Учасник повинен забезпечувати можливість регулювання температурного режиму 
льодової плити 

8. Льодове поле повинно мати хокейну розмітку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


