
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2020-07-24-002516-c 
 

1. Найменування замовника: Відокремлений підрозділ всеукраїнської громадської 
організації "Федерація хокею України" в м. Києві 

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

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 41509245 

3. Місцезнаходження замовника: 04211, Україна, м. Київ обл., м. Київ, Йорданська, 4г 

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

Єфімов Олександр, 380674662520, fhu.kyiv@gmail.com 

41. Вид предмета закупівлі: Послуги 

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 майданчика 
та прилеглих приміщень, код - 
92620000-3 - Послуги, 
пов’язані зі спортом за ДК 
021:2015 Єдиного 
закупівельного словника 

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

378.5 Година  Україна, 
Відповідно до 
документації  

до 31 грудня 2020  

 
91. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

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

Надання послуг   Пiсляоплата  15  Робочі  100  

 
10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 

1 349 000,00 UAH 

102. Джерело фінансування закупівлі: 
Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   1349000 UAH  
 
11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 6 745,00 UAH 

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

відсутня  

13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10 серпня 2020 10:00 

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: 11 серпня 2020 14:32  

18. Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

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



ДОДАТОК  2 
до тендерної документації  

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета 
закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 
 
В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи 

виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта 
господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи 
спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент». 

У зв’язку із тим, що вичерпний опис усіх необхідних характеристик щодо предмету 
закупівлі скласти неможливо, то в місцях де технічна специфікація містить посилання на 
стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та 
термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені 
існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними 
європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними 
європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та 
правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином 
вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент». 

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї 
пропозиціїтехнічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до 
предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, 
кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі)та іншим вимогам до предмету 
закупівлі, що містяться в  тендерній документації та цьому додатку, а також 
підтверджує можливість надання послуг, у відповідності до вимог, визначених згідно з 
умовами тендерної документації. 

 
Технічні та якісні вимоги до предмета закупівлі: 

Льодовий майданчик для проведення спортивних заходів з хокею з шайбою:  
- площа льодового майданчика, яка відповідає нормам для гри «хокей з шайбою»(мін. 

56х26 м); 
- наявність бортів, які відповідають нормам для гри «хокей з шайбою»;  
- льодовий майданчик повинен мати чітку розмітку для гри «хокей з шайбою»; 
- наявність воріт з двох сторін льодового майданчика для гри «хокей з шайбою»; 
- льодове покриття, яке відповідає нормам для гри «хокей з шайбою»; 
- наявність освітлення льодового майданчика згідно чинного законодавства, норм та 

правил ДБН для гри «хокей з шайбою» (не менше 300 лк); 
- аудіо система, підсилювач, гучномовці, мікрофон - для акустичного благоустрою 

льодового майданчика та проведення матчів хокею з шайбою; 
- наявність табло для проведення матчів «хокею з шайбою»; 
- наявність відповідних місць при проведенні матчів для суддівської бригади; 
-роздягальні для команд 3-4 шт., а саме: кімнати для розміщення офіційних 

представників команд, гравців, їх екіпіровки, устатковані лавками і душовими з гарячою та 
холодною водою; 

- санітарні приміщення – 2 шт.; 
- наявність пункту надання першої медичної допомоги; 
- наявність комбайну для чистки льоду. 


