
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2021-07-07-005577-c 
 

Найменування замовника: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "СПОРТИВНИЙ КЛУБ 
"КРАМАТОРСЬК" 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 44162618 

Місцезнаходження замовника: 84313, Україна, Донецька область, Краматорськ, вулиця Стуса 
Василя, буд.66 

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

Діана Близнюк, +380668635256, sckramatorsk@gmail.com 

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Назва предмета закупівлі: Послуги з тимчасового проживання хокейної команди та 
тренерського складу 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:98340000-8: Послуги з тимчасового розміщення 
(проживання) та офісні 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 
тимчасового 
проживання хокейної 
команди та 
тренерського складу  

ДК 021:2015: 98340000-8 — 
Послуги з тимчасового 
розміщення (проживання) 
та офісні послуги 

1 послуга  84313, Україна, 
Донецька область, 
м. Краматорськ, 
вулиця Стуса 
Василя, будинок 66  

до 31 грудня 
2021  

 

Умови оплати: 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип днів Розмір 
оплати, 
(%) 

Надання 
послуг  

Замовник проводить оплату за фактом надання 
послуг згідно рахунку та акту наданих послуг у 
національній валюті України в безготівковій формі, 
шляхом перерахування коштів на рахунок 
Виконавця, щомісяця до 20 числа наступного за 
розрахунковим, з відстрочкою платежу до 
надходження фінансування на розрахунковий 
рахунок Замовника. Замовник зобов’язується 
провести оплату протягом 10 календарних днів з 
дня надходження коштів на рахунок Замовника  

Пiсляоплата 10  Календарні 100  

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 380 000,00 UAH 



Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   380000 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1 900,00 UAH 

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

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 23 липня 2021 00:01 

Мова тендерної пропозиції: українська 

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

Дата та час проведення електронного аукціону: 26 липня 2021 13:01  

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:  відсутні 

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: відсутні 
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Додаток № 2 

до тендерної документації 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ УЧАСНИКА 

КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ 
Таблиця 1 

ВСТАНОВЛЕНА ФОРМА ДОВІДКИ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ 
 

1. Інформація про заклад 
         1. Назва закладу _________________________ 
             Адреса_________________ 
              Код ЄДРПОУ ____________ 
         2. Адреса розташування  будівлі _______________________ 
2.Заклад має можливість розміщення та строк надання послуг* : 

Послуги з тимчасового розміщення (проживання) мають відповідають вимогам 
діючого законодавства. 
 *Згодні на коригування кількості осіб, днів та терміну з урахуванням побажань 
Замовника. 

№
 
з/
п 

Найменування показника (характеристики) 

Розмір 
показника 

(характерист
ики) чи його 
відповідність 
вимогам 
Замовника 
(«так» чи 

«ні») 

Примітки

1 Розміщення спортсменів в капітально-зведеній споруді (крім
дерев’яних) з покімнатним розміщенням по 2 – 6 осіб у 
кімнаті . 

  

2 Наявність санітарно - побутових зручностей (душ, 
умивальник, туалет) 

  

3 Укомплектованість кімнат меблями (ліжко, шафа, 
тумбочка) у кількості, достатній для забезпечення 
комфортних умов 

  

4 Забезпечення цілодобового безперервного  
водопостачання, в тому числі гарячою водою 

  

5 Одночасне поселення ____ осіб   

6 Місце для харчування   

7 Наявність цілодобової фізичної охорони або чергового, або 
охоронця 

  

 
______________________                      ________________       _______________________ 

(посада особи)       (підпис)    (розшифрування підпису (П.І.Б.)) 

                        


