
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2021-09-15-006845-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 організації харчування  

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:55520000-1: Кейтерингові послуги 

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 
організації 
харчування 

ДК 021:2015: 55520000-1 — 
Кейтерингові послуги 

2975 послуга  87515, Україна, 
Донецька область, 
Маріуполь, 
Волгоградська  

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: 409 000,00 UAH 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   409000 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 2 045,00 UAH 

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

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 03 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: 04 жовтня 2021 12:42  

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 
 Послуги з організації харчування  

 
Категорія Характеристики 

Загальна 
характеристика 
предмету 
закупівлі 

Послуги з організації харчування здійснюються  в місті Маріуполь,  
Заявки на харчування Замовник надає Виконавцю в термін не менше 24 години до 
надання послуг. В місті Маріуполь виконавець організовує харчування, а саме 
здійснює доставку готових страв до ледової арени MARIUPOL ice center, за адресою 
м.  Маріуполь, вул. Волгоградська, буд. 1. 
 
 

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 наступним 
складом та кількістю порцій їжі: 

 
Меню: 
 
 
 

Овочевий салат з маслом (огірок, томат, зелень) 200 гр. 
Бульйон з куркою 250/30 гр. 

Спаггетті з твердих сортів з сиром 250/30 гр. 
Стейк курячий 200 гр. 
Соус 30 гр. 
Хліб 3 200 гр. 

Обід №1 
(715 послуга) 

 

Компот 200 мл. 
  

Салат з моркви, горіхом, зеленню та сметаною 150 гр. 
Борщ зі сметаною та свининою 250/15/30 гр. 
Гречка/рис 50/50   250 гр. 
Відбивна куряча 150 гр. 
Соус 30 гр. 
Хліб 200 гр. 

Обід №2 
(820 послуга) 

Компот 200 мл. 



  
Вінегрет 150 гр. 
Зелений борщ з курячим  філе 250 гр. 
Картопля варена з маслом 200/15 гр./макароны 
Свинина/ Стейк курячий  50/50 150 гр. 
Соус 30 гр. 
Хліб 200 гр. 

Обід №3 
(805 послуга) 

Компот 200 мл. 
  

Салат з моркви, горіхом ,зеленню та сметаною 150 г 
Котлета куряча 2 шт (100 гр 1 шт) 
Картофель отварной с маслом 250 гр. ( или карбонара в зависимости от обеда) 
Чай/кофе 200 мл. 
Лимон 10 гр. 

Вечеря №1 
 (285 послуга) 

Торт Наполеон 100 гр. 
  

Овочевий салат з маслом (огірок, томат, зелень) 200 гр. 
Котлета по київськи 120 гр. 
Пюре 250 гр. 
Чай/кофе 200 мл. 
Лимон 10 гр. 

Вечеря №2 
(350 послуга) 

Шарлотка яблучна 150 гр. 
 
 
          * 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". 
 

 



ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення спрощеної/допорогової закупівлі 

UA-2021-09-15-010237-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: Товари 

Назва предмета закупівлі: Бензин для службового автомобіля на підставі пред’явлення 
паливної заправної картки або талонів 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:09130000-9: Нафта і дистиляти 

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

Бензин для службового 
автомобіля на підставі 
пред’явлення паливної 
заправної картки або 
талонів 

ДК 021:2015: 09132000-3 
— Бензин 

1000 літр  87515, Україна, 
Донецька область, 
Маріуполь, вул. 
Нільсена 
Архітектора, 
будинок 35 – а,  

до 30 листопада 
2021  

 

Умови оплати: 

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

Поставка товару   Пiсляоплата  30  Календарні  100  

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 29 900,00 UAH 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   29900 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 149,50 UAH 

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



Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 26 вересня 2021 20:00 

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: відсутній  

Дата та час проведення електронного аукціону: відсутній  

 



Додаток №3 
Тендерної  документації 

 
Технічне завдання 

 

№ Товар Технічні та якісні характеристики 
предмета закупівлі 

Кількість, 
літрів 

 
1. 

Пальне марки А-95 

За своїми характеристиками  і 
показниками повинен відповідати  
ДСТУ 7687:2015 «Палива автомобільні 
Євро» 

 
1000 

 
1. Умови оплати, відстрочка платіжу. 
3. Джерело фінансування, місцевий бюджет.   
4. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, 
які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та 
іншим вимогам до предмета закупівлі, а саме, відповідну технічну специфікацію. 
5. Товар повинен відповідати діючим державним стандартам (ДСТУ). 
6. Учасник повинен представити у складі тендерної пропозиції сертифікат відповідності або 
його завірену копію на бланку Державної системи сертифікації УкрСЕПРО, виданий і 
завірений підписом та печаткою органу з сертифікації відповідної галузі акредитації, паспорт 
якості або інший документ, який підтверджує якість товару. Учасник відповідає за 
одержання всіх необхідних документів, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) 
на товар, який пропонується постачати за Договором, та інших документів, пов’язаних із 
поданням  тендерних пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання. Витрати 
Учасника, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції відкритих торгів не 
відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не 
відбулися). 
7. Паливо відпускається на підставі пред’явлення: паливних заправних карток, або 
талонів які повинні бути чинні (дійсні)  на всій території України  строком не менше 1 
(один) рік протягом терміну  дії договору або безоплатно замінені.  .   
8. Заправка пальним здійснюється на підставі пред'явленої заправної картки. 
9.Продавець повинен надати перелік власних або орендованих (автозаправних станцій) АЗС 
із зазначенням адреси місцезнаходження, що розташовані в межах усієї України. Кількість 
власних або орендованих АЗС Продавця на території Маріуполя – не менше 3 (трьох). 
10. Товар поставляється партіями, залежно від потреби Покупця. 
11. Постачальник має забезпечити щоденний та цілодобовий відпуск пального на АЗС.. 
12. Постачальник підтверджує дійсність цін за Товар вказаних в Договорі на дату його 
укладання. Сторони домовились, що зміна ціни товару не здійснюється  впродовж 60 
календарних днів з дати укладання договору, відповідно до  ч. 4 ст. 36 ЗУ «Про публічні 
закупівлі», навіть якщо договірні ціни на товар менше ринкових. Постачальник забезпечує 
поставку Товару у повному обсязі одразу після укладання сторонами договору.  
- Зміна ціни товару, відповідно до  ч. 4 ст. 36 ЗУ «Про публічні закупівлі», можлива лише 
після спливу 60 календарних днів з дати укладання договору, шляхом підписання сторонами 
відповідної додаткової угоди, за умови, якщо Постачальник надає належним чином 
оформлену довідку ДП «Держзовнішінформ»(розрахунок середнього арифметичного значення ціни за 
наявними ціновими пропозиціями на постачання між мінімальним та максимальним значенням у роздрібній 
торгівлі.), якою будуть підтверджені підстави для зміни ціни в період з дати проведення 
реверсивного аукціону до дати зміни такої ціни.  
У випадку, якщо вищезазначена довідка ДП «Держзовнішінформ»підтвердить зміну ціни 
товару, в такому разі розрахунок зміни ціни одиниці товару здійснюватиметься за наступною 
формулою: 



ОЦ = Ца* (P2/P1) 

Де: 
ОЦ – остаточна ціна одиниці товару на дату поставки (дата підписання видаткової 
накладної); 
Ца – ціна одиниці товару зазначена постачальником за результатами проведення 
реверсивного аукціону, на умовах поставки обумовлених договором і тендерною 
документацією; 
P2 – середнє арифметичне значення ціни за одиницю товару по Донецькій області на дату 
поставки товару (зміни ціни), підтверджене довідкою ДП «Держзовнішінформ»; 
P1 – середнє арифметичне значення ціни за одиницю товару по Донецькій області на дату 
проведення реверсивного аукціону, підтверджене довідкою ДП «Держзовнішінформ». 
 
Учасник погоджуються, що:  
- вищезазначена формула застосовується у разі зміни (збільшення або зменшення) ціни 
одиниці товару на ринку більше ніж 3%. 
- у разі зміни ціни за одиницю Товару на ринку, розрахунок зміни ціни здійснюється з 
урахуванням показників середнього арифметичного значення відповідних цін на Товар по 
Донецькій області, підтверджених довідкою ДП «Держзовнішінформ». 
- інформація в довідці ДП «Держзовнішінформ»  має враховувати умови поставки та 
оплати Товару за Договором. При цьому ціна одиниці Товару може змінюватися не більше 
ніж на 10%. 
 
 


