На виконання постанови КМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710» від 16.12.2020 № 1266
Вінницьким академічним обласним театром ляльок 27 жовтня 2021 року оприлюднено в
електронній системі закупівель спрощену закупівлю: Послуги з тимчасового розміщення
(проживання ) та харчування у готелі учасників фестивалю «Подільська лялька» з 17
жовтня 2021 р. по 20 жовтня 2021 р ДК 021:2015 – 55110000-4 Послуги з розміщення у
готелях ID закупівлі UA-2021-09-27-011905-b, з очікуваною вартістю: 198 000 ,00 грн. (сто
дев’яносто вісім тисяч грн. грн.00коп.) з ПДВ згідно коду економічної класифікації видатків
бюджету (КЕКВ) «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям).
Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:
Послуги з тимчасового розміщення (проживання ) та харчування у готелі учасників
фестивалю «Подільська лялька» з «17» жовтня 2021 р. по «20» жовтня 2021 р.

- Проживання на території одного готелю.
- Проживання для 70 людей (учасники заходу) може бути у:
- двомісних номерах в кількості 22 номерів;
- одномістні (покращені) в кількості 26 номерів
-У готелі має бути місце для паркування транспортних засобів (охорона цілодобово), швидкісний
Інтернет через (Wi-Fi) в номері/в холі готелю.
Кожен номер має бути обладнаний санвузлом. з наявністю гарячої та холодної води цілодобово,
додатковим обладнанням технічно справним - телевізор, холодильник, кондиціонер.
Додаткові послуги: виклик швидкої медичної допомоги, зберігання особистих речей у сейві/камері
збеігання.
Місце харчування має бути розташоване безпосередньо за місцем тимчасового розміщення
(проживання) учасників, має містити одночасно не менше 70 посадкових місць, має відповідати
вимогам санітарних правил для закладів суспільного харчування, має бути облаштоване відповідно
до діючого законодавства щодо запобіганню поширення на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, Харчування 2-х разове (сніданок, вечеря)
- Готель має розташовуватися в радіусі не більше 1 км від Вінницького академічного обласного
театру ляльок (м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7)
- Наявність 1 конференц залу : У конференц-залі має бути відповідне обладнання:
• Звукова система• Екран• Проектор• Мікрофон

