
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2020-12-08-008363-c 
 

Найменування замовника: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ХОКЕЙНИЙ КЛУБ 
"МАРІУПОЛЬ" 

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 43816736 

Місцезнаходження замовника: 87515, Україна, Донецька обл., місто Маріуполь, 
вул.Нільсена Архітектора, будинок 35-А 

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

Віталій Рижков, +380980480339, hmariupol@gmail.com 

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Узагальнена назва предмета закупівлі: Послуги з організації харчування  

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:55320000-9: Послуги з організації харчування 

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 з 
організації 
харчування  

ДК 021:2015: 55320000-9 
— Послуги з організації 
харчування 

5650 порція  87515, Україна, 
Донецька область, 
Маріуполь, вул. 
Нільсена Архітектора, 
будинок 35 – а,  

до 31 липня 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: 

679 500,00 UAH 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   679500 UAH  
 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 3 397,50 UAH 

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

відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 24 грудня 2020 20:00 



Мова тендерної пропозиції: українська 

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 , після 
завершення 
електронного аукціону  

Дата та час проведення електронного аукціону: 28 грудня 2020 15:38  

Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 

 



Додаток №3                     Тендерної  документації  
 

Технічне завдання 
 

на закупівлю 
Послуги з організації харчування 

 
Категорія Характеристики 

Загальна 
характеристика 
предмету 
закупівлі 

Послуги з організації харчування здійснюються  в місті Маріуполь, та по 
територій України, на виїзних матчах «Хокейного клубу Маріуполь».  
Заявки на харчування Замовник надає Виконавцю в термін не менше 24 
години до надання послуг. 
 

Вимоги до їжі • Їжа має бути приготована з повним дотриманням Правил роботи закладів 
ресторанного господарства (затверджені наказом Міністерством економіки 
України від 24.07.2002 №219) та Санітарних правил для підприємств 
громадського харчування (затверджені Міністерством охорони здоров'я 
спільно з Міністерством торгівлі СРСР від 19.03. 1991р.)                               
 

Вимоги до 
персоналу 

• Обслуговуючий персонал та кухарі повинні мати спеціальну освіту та 
досвід роботи  
 

Меню  
 

• Запропоновані страви та напої мають відповідати за своєю вагою 
вимогам зазначеним в меню 
• У рамках суми договору, Виконавець має забезпечити Замовника тим 
складом та кількістю порцій їжі 

 
 
 
Меню 1 
Сніданок: Кількість – 150 порції 
 вівсянка  - 200 грам  
варені яйця – 2 шт. 
стакан молока – 200 грам 
  
Обід: Кількість  – 150 порції 
Борщ без м’яса – 350 грам 
Макарони – 200 грам 
Салат (капуста, огірки, лук, масло вершкове) – 200 грам 
Куряча грудка варено (печена) – 300 грам 
Хліб – 150 грам 
Вершкове масло – 20 грам  
Компот – 200-300 грам 
  
Вечеря: Кількість  – 150 порції 
Овочева  нарізка – 150 грам 
Відбивна з яловичини – 300 грам 
Спагеті –150 грам 
Торт наполіон тощо. – 200 грам 
Чай  - 200-300 грам 



Меню 2 
Сніданок: Кількість  – 150 порції 
Творог + млинці – 150 грам + 350 грам 
Торт наполіон тощо. – 200 грам 
Чай – 200-300 грам 
  
Обід: Кількість  – 150 порції 
Суп з фрікаделями – 300 грам 
Плов з м'ясом – 300 грам 
Салат (морква, сметана, горіх) – 100 грам 
Чеснок – 20 грам 
Хліб – 150 грам 
Компот 200-300 грам 
  
Вечеря: Кількість  – 150 порції 
Картопляне пюре  - 250 грам 
Куряча відбивна – 250 грам 
Салат із свіжих овочей – 150 грам 
Чай 200 грам 
Круасан – 150 грам 
Меню 3 
Сніданок: Кількість  – 150 порції 
Яєчнецю  (2 яйця) 
Сарделька варена  (1 шт.)  - 150 грам 
Овочева нарізка  - 150 грам 
Сок – 300 грам 
  
Обід: Кількість – 150 порції 
Суп гороховий  - 300 грам 
Коричневий рис + відбивна  - 60 грам + 250 грам 
Овочева нарізка – 150 грам 
Компот 200-300 грам 
  
Вечеря: Кількість – 150 порції 
Варене м'ясо (індичка або курчтина)  з овочами та картоплею   - 50 грам  + 300 грам 
Салат олівьє  - 200 грам 
Хліб  - 150 грам 
Слойка з джемом  - 130 грам 
Чай – 200 грам 
Меню 4 
Обід: Кількість – 1950 порції 
Бульйон курячий  - 300 грам 
Куряче філе з пюре та соусом – 250 грам/200 грам 
Вінегрет – 150 грам 
Хліб – 200 грам 
Компот – 300 грам 



Меню 5 
Обід: Кількість – 1950 порції 
Борщ  - 350 грам 
Куряче філе з пюре та соусом – 250 грам/200 грам 
Салат овочевий – 150 грам 
Хліб – 200 грам 
Узвар – 300 грам 
 
Меню 6 
Сендічі – 3 штуки: Кількість – 400 порцій 
Хліб (тости) - 3 булочки  
Томати чері - 70 грам 
Огірок 75 - грам 
Цибуля – 40 грам 
Аджика – 40 грам 
Сир – 110 грам 
 
Філе куряче – 300 грам 
Зелень – 30 грам 
 
          * В місцях де технічне завдання містить посилання на конкретні торговельну 
марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його 
походження або виробника, вважати вираз "або еквівалент". 

 
 

 
 

 


