
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення спрощеної/допорогової закупівлі 

UA-2021-04-16-006037-b 
 

Найменування замовника: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
ХОКЕЮ" ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 42008578 

Місцезнаходження замовника: 73039, Україна, Херсонська обл., місто Херсон, вул. 49 
ГВАРДІЙСЬКОЇ ХЕРСОНСЬКОЇ ДИВІЗІЇ, буд. 26 

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

Терьоменко Ігор, +380509677722, hc_dnipro@ukr.net 

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Узагальнена назва предмета закупівлі: Послуги ДК 021:2015 код: 55510000-8 — Послуги їдалень 
(Послуги з організації харчування спортсменів) 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:55510000-8: Послуги їдалень 

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 ДК 021:2015 
код: 55510000-8 — 
Послуги їдалень 
(Послуги з організації 
харчування 
спортсменів) 

ДК 021:2015: 
55510000-8 — Послуги 
їдалень 

1392 порція  Україна, Відповідно 
до документації  

від 03 травня 
2021 
до 18 травня 2021 

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип днів Розмір 
оплати, 
(%) 

Дата 
виставлення 
рахунку  

Замовник здійснює попередню оплату у розмірі 
100% від ціни Договору не пізніше 5 (п’яти) 
банківських днів з дня надходження фінансування 
на розрахунковий рахунок Замовника, на строк не 
більше 3 (трьох) місяців відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. 
№1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками 
(одержувачами) бюджетних коштів попередньої 
оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за 
бюджетні кошти» на підставі рахунку-фактури, 
виставленого Учасником, шляхом перерахування 
грошових коштів на розрахунковий рахунок 
Учасника в національній валюті.  

Аванс  5  Банківські 100  

 



Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 

147 000,00 UAH 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   147000 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 735,00 UAH 

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

відсутня  

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

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 2 

до оголошення про проведення спрощеної закупівлі 
 

 
ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ 

 
Послуги ДК 021:2015 код: 55510000-8 — Послуги їдалень  

(Послуги з організації харчування спортсменів) 
 
 

1. СПЕЦИФІКАЦІЯ 

№ Назва Код ДК 021:2015  К-ть осіб К-ть 
днів 

1 2 3 4 5 
1. ДК 021:2015 код: 55510000-8 — 

Послуги їдалень (Послуги з 
організації харчування 
спортсменів) 

 
 

55510000-8  

 
 
- 

 
 
- 

1.1. Спортсмени  55510000-8   25 16 
1.2. Тренери  55510000-8  4 16 

 
 

2. ВИМОГИ ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ 
1. Послуги надаються у спеціально обладнаному у відповідності до вимог чинних 
санітарно-епідеміологічних норм для харчування приміщенні Учасника надавача послуг.  
2. Харчування кожного тренера та спортсмена здійснюється три рази на добу (сніданок, 
обід та вечеря), загальна кількість послуг за 16 днів -  1392 порції.  
3. Приміщення, де буде здійснюватися надання послуг має бути розраховане не менш як 
на 30 посадочних місць та географічно знаходитися на відстані не більш 500 метрів               
від місця реєстрації Замовника (тренувальної бази) – інформацію підтвердити довідкою у 
довільній формі. 
4. Харчові продукти, що будуть використані для приготування їжі мають поставлятися 
внесеними в державний реєстр потужностей операторів ринку суб’єктами господарювання. 
Для підтвердження зазначеного Учасники у складі своєї пропозиції надають: 
- інформацію  в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та 
завірена печаткою (у разі наявності),  про внесення потужностей (об’єктів) постачальників та 
їх операторів, що здійснюють діяльність з виробництва та /або обігу харчових продуктів, в 
державний реєстр потужностей операторів ринку на офіційному веб-сайті 
Держпродспоживслужби України; 
- копію експлуатаційного дозволу на зберігання харчових продуктів тваринного походження, 
виданого Управлінням Держпродспоживслужби на потужності постачальника  (відповідно 
до Закону України «Про основні принципи та вимоги безпечності та якості харчових 
продуктів»);  
 
 
______________________   _____________  ___________________ 
Посада уповноваженої особи  підпис    ПІБ 

 
 


