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ДОДАТОК 5

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
на закупівлю послуги щодо тимчасового розміщування під час відпусток
та інші послуги щодо тимчасового розміщування
(Послуги щодо тимчасового розміщування відвідувачів у кімнатах або
житлових одиницях молодіжних готелей і літніх будинків)
РОЗДІЛ 1
ОБОВ’ЯЗКОВІ в и м о г и д о ДИТЯЧИХ ЛІТНІХ ТАБОРІВ,
ЗАПРОПОНОВАНИХ НА ТОРГИ:
1. Послуги надаються протягом: літній період 2018 року.
2. Тривалість оздоровлення І-ІІ змін: не менше ніж 57 календарних днів.
Учасник пропонує послуги дотримуючись рівномірного розподілу путівок по
заїздах і за однією ціною.
3. Місце надання послуг; оздоровчі табори Кіровоградської області- довідка
додається.
4. Задовільний екологічний стан навколишнього середовища - довідка додається.
5. Наявність телефонного зв’язку, мережі інтернет - довідка додається.
6. Медичне обслуговування та страхування дітей від нещасного випадку і на випадок
хвороби - довідка додається.
7. Наявність медичного пункту з ізолятором та медикаментів відповідно до діючого
законодавства - довідка додається.
8. Обладнання дитячого оздоровчого закладу повинно відповідати Державним санітарним
правилам та нормам "Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих
закладів" ДСанПіН 5.5.5.23-99, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря
України від 26.04.1999 р. № 23 - довідка додається.
9. Вимоги по супроводу дітей: супровід дітей до міста відпочинку і назад,
транспортні витрати по доставці дітей за рахунок Виконавця - довідка додається.
10. Учасник надає послуги Замовнику у виді путівок на всі заїзди за однією
ціною.
11. Вимоги до послуг харчування - довідка додається.
1) наявність відповідного приміщення для харчування дітей;
2) харчування має бути не менше п’яти разів на добу із натуральних продуктів
харчування вітчизняного виробництва, відповідно до меню - розкладки затвердженої в
закладі відпочинку;
3) харчування має бути організовано відповідно вимогам “Порядку організації
харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах”, затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 01.06.2006
р. № 242/329, зареєстрованого в Міністерства юстиції України 15.06.2005 р. за№ 661/10941;
4) харчування повинно бути не менше норм, затверджених Постановою Кабінету
Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 “Про затвердження норм харчування у
навчальних та оздоровчих закладах”.

12. Вимоги до послуг організації дозвілля дітей - довідка додається.
Наявність:
- педагогічного кадрового потенціалу;
- технічного обслуговуючого персоналу для повноцінної роботи оздоровчого закладу;
- належних умов для розвитку творчих здібностей, занять фізичною культурою;
- ігрових майданчиків, спортивних площадок, забезпечення спортивним інвентарем;
- проведення конкурсів, вікторин, змагань;
- організація кінопоказів, можливість проведення екскурсій;
- відпочинок та оздоровлення на пляжі водоймища.
У разі розміщення водоймища за межами закладу оздоровлення та відпочинку учасники
повинні, у складі своєї тендерної пропозиції, надати гарантійний лист (в довільній формі), щодо
забезпечення перевезення дітей-інвалідів з тяжкими вадами опорно-рухового апарату та на
візках від закладу до водоймища і в зворотному напрямку, а також затверджений
адміністрацією табору, відповідним чинном, графік приймання водних процедур - гарантійний
лист додається.
13. Вимоги до лікування - довідка додається.
- медичне обслуговування під час відпочинку, наявність оздоровчих процедур;
- можливість консультації кваліфікованими лікарями та обслуговування середнім
медичним персоналом;
- мати відповідних кваліфікованих лікарів та середній медичний персонал.
14. Вимоги до послуг проживання - довідка додається.
1. Приміщення для проживання розташовуються в окремих будівлях, або в окремих
частинах капітальних будівель та мають відповідний сертифікат або інший дозвільний
документ.
2. Кількість місць у житлових кімнатах не більше 6-ти дітей в кімнаті, не вище 1-2
поверху
3. Наявність санвузлів та душових в будівлях або та поверсі.
15. Вимоги до пожежної безпеки - довідка додається.
Пожежна безпека має бути організована відповідно до Правил пожежної безпеки в
Україні, затверджених наказом МНС від 19.10.2004 N 126, зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 04.11.2004 за N 1410/10009, Типових норм належності вогнегасників,
затверджених наказом МНС від 02.04.2004 N 151, зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 29.04.2004 за N 554/9153, НАПБ Б.ОЗ.001 - 2004).

16. Учасники повинні надати наступну інформацію - довідка додається.
Місце знаходження табору та дати заїздів.
З метою підтвердження запропонованих в пропозиції конкурсних торгів санітарних
умов та умов проживання, Замовник за результатами оцінки, виїжджає за адресою таборапереможця, і тільки після того, що все запропоноване в пропозиції відповідає дійсності,
заключає договір.

РОЗДІЛ 2
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА ТЕХНИЧНИМ
ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА
1.
Відомості
про
підприємство
(організацію),
фізичну
підприємницької діяльності), що виявило бажання взяти участь у торгах:

особу

(суб'єкт

1.1.
Копії Сертифікатів на харчування та проживання (завірені печаткою та
підписом керівника) - сертифікати додаються.
1.2.
Копія документу (акт, паспорт тощо) прийому дитячого закладу оздоровлення
та відпочинку на 2018р. - копія Акту прийому додається.

2.
Інші документи:
2.1.
Копія паспорту підводної частини акваторії пляжу (водного об’єкта), ак
водолазного обстеження дна акваторії пляжу (водного об’єкта), акт про усунення
небезпечних для купання предметів з дна акваторії пляжу (водного об’єкта) на 2018 рік.
(відповідно до вимог п.7 Розділу II наказу МВС України від 10.04.2017 року №301 «Про
затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах) - копії додаються.
2.1.
Калькуляція на харчування - додається.
2.2.
Калькуляція вартості путівки, в т.ч. на 1 людино-день - додається.
2.3
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА - додається.
2.3.1. Повна та скорочена назва Учасника.
2.3.2. Реквізити Учасника:
- поштова адреса;
- фактична адреса;
- номер телефону, телефаксу,
- номер мобільного телефону,
- при наявності, вказати адресу електронної пошти (e-mail)
- поточний рахунок;
- дані про банк, в якому обслуговується Учасник: повна назва та МФО.
2.3.3. Форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для
юридичних осіб)
2.3.4.

Керівник Учасника:
- посада згідно з установчими документами;
- прізвище, ім’я, по батькові;
- контактні телефони ( в тому числі мобільний).
2.3.5. Умови надання послуг у дитячому закладі оздоровлення:
- наявність кабінетів для проведення медичних процедур;
- наявність дитячого страхування.
2.3.6. Потужність Учасника:
- загальна кількість міст в дитячому закладі оздоровлення.
- загальна кількість оздоровчих змін;
3. Інша інформація, яка на думку Учасника є важливою.

-

Копія Статуї

- Положенні

додається.;
:ться.
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