
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення спрощеної/допорогової закупівлі 

UA-2020-10-09-005354-b 
 

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 перевезення пасажирів  

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:60140000-1: Нерегулярні пасажирські 
перевезення 

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 
перевезення 
пасажирів 

ДК 021:2015: 60140000-1 
— Нерегулярні 
пасажирські перевезення

6300 кілометр  87515, Україна, 
Донецька область, 
Маріуполь, вул. 
Нільсена Архітектора, 
будинок 35 – а,  

до 31 грудня 2020  

 
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: 

184 000,00 UAH 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   184000 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 920,00 UAH 

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

відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 21 жовтня 2020 16:30 



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  

Дата та час проведення електронного аукціону: відсутній  

Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 

 



Додаток 3  
Технічне завдання 

 
1. Очікувана вартість закупівлі: 184 000,00 грн з ПДВ. 
2. Найменування предмета закупівлі: Послуги з перевезенняпасажирів 
3. Код предмета закупівлі за класифікатором: ДК 021:2015: 60140000-
1 Нерегулярні пасажирські перевезення. 
4. Технічні, якісні та кількісні вимоги: 
 

4.1 Вимоги до транспортного засобу:  
- автобус повинен бути не старше 2013 року.  
- кількість місць для сидіння не менше 55місць 
- в автобусі повинен бути туалет 
- міні кухня 
- велике багажне відділення 
- клас екологічності транспортного засобу має буди не нижче Євро – 6 

4.2Загальні вимоги та опис: 

Послуги з перевезень потрібно надавати по всій території України, виїзди проходять з міста 
Маріуполь. Виконання послуг здійснюється за завданням Замовника. Виконавець повинен 
надати транспортний засіб для перевезення  не пізнішеніж через 24 години після отримання 
від Замовника заявки на перевезення на підставіукладеного договору. Для надання послуг 
Виконавець виділяє техніку з необхідними документами: подорожній лист, тощо. 
Автотранспортна техніка виконавця повинна бути технічна справна, мати технічній огляд, 
необхідні розпізнавальні знаки. У разі коли протягом строку надання послуг у Виконавця 
виникає необхідність заміни спеціалізованої автотранспортної техніки з причин її 
несправності, Виконавець за узгодженням з Замовником має забезпечити заміну такої 
техніки на аналогічні за технічними характеристиками транспортнізасоби. 

Надані послуги приймаються за актом наданих послуг, який Учасник надає Замовнику до 5-
го числа кожного місяця, наступного за звітним. 

 
5. Умови оплати: відстрочка платіжу. 
6. Джерело фінансування: місцевий бюджет.   
7. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, 
які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та 
іншим вимогам до предмета закупівлі. 
8. Постачальник підтверджує дійсність цін за послуги вказані в Договорі на дату його 
укладання. Сторони домовились, що зміна ціни за послугу не змінюється впродовж 60 
календарних днів з дати укладання договору, відповідно до ч. 4 ст. 41 ЗУ «Про публічні 
закупівлі», навіть якщо договірні ціни на товар менше ринкових.  
          * 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". 

 
 


