
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2021-10-12-007143-b 
 

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

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 43816736 

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

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

Віталій Рижков, hmariupol@gmail.com, +380980480339 

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Назва предмета закупівлі: Послуги з розміщення у готелях 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:55110000-4: Послуги з розміщення у готелях 

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 
розміщення у 
готелях 

ДК 021:2015: 55110000-4 — 
Послуги з розміщення у 
готелях 

266 послуга  87515, Україна, 
Донецька область, 
Маріуполь, вул. 
Нільсена 
Архітектора, 
будинок 35 – а,  

до 31 грудня 
2021  

 

Умови оплати: 

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

Надання послуг   Пiсляоплата  30  Календарні  100  

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 119 700,00 UAH 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   119700 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 598,50 UAH 

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

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 28 жовтня 2021 20:00 



Мова тендерної пропозиції: українська 

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

Дата та час проведення електронного аукціону: 29 жовтня 2021 13:50  

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:  відсутні 

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: відсутні 

 



 
 
 
 
 
 

Додаток №3                  
Тендерної  документації  

 
Технічне завдання 

на закупівлю послуг з розміщення у готелях за кодом ДК 021:2015 55110000-4                   
«Послуги з розміщення у готелях»  

 
        Послуги з розміщення у готелях надаються по всій території України, переважно де 
проходять виїзні матчі «ХК Маріуполь». Розклад матчі знаходиться за посиланням: 
https://uhl.ua/matches/season_36336/next/ 
Готель повинен мати змогу розміщувати не менше 30 осіб одноразовою. Кількість місць у 
готелі, та час перебування визначаються Замовником, та подається заявка  Виконавцю. 
Остаточний варіант готелю перевіряється Замовником на відповідність заданим 
характеристикам та узгоджується. Кількість послуг  - 266 Відстань готелю від місця проведення 
матчу не повинна перевищувати 10 км. 
 

 
Категорія Характеристики 
Номери Номерний фонд готелю з 10 і більше номерів різних категорій та 

різної площі.  

В кожному номері • від 2 до 4  односпальних ліжка (розміром не менше 800*2000) мм; 
• ванна кімната з душовою кабіною або ванною; 
• стіл; 
• стілець; 
• телевізор; 
• фен, праска; 
• шафа; 
• гігієнічний набір; 
• Wi-Fi. 

Всього передбачено 266 містць розміщення у готелі 
 
*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". 
 
 


