
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2021-04-28-004223-c 
 

Найменування замовника: Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського 
резерву з фігурного катання на ковзанах «Крижинка» 

Purchasing body: Specialized children's and youth school of Olympic reserve in 
figure skating "Kryzhynka" 

National ID: 03564298 

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 03564298 

Місцезнаходження замовника: 65074, Україна, Одеська обл., Одеса, Академіка Філатова 29 
А 

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

Малахова Ольга Миколаївна, 380487643736, 
643736@ukr.net 

Contact point: Malakhova Olga Mykolayvna 

Вид предмета закупівлі: Послуги 

Узагальнена назва предмета закупівлі: Послуги зі встановлення машин та обладнання спеціального 
призначення (встановлення єдиного майнового комплексу 
задля генерації льодового поля стандартних олімпійських 
розмірів 60*30м, передача його в подальше термінове 
платне поворотне користування та його технічне 
обслуговування) 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:51540000-9: Послуги зі встановлення машин та 
обладнання спеціального призначення 

Назва предмета закупівлі Коди відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі 
(за наявності) 

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 зі встановлення машин 
та обладнання спеціального 
призначення (встановлення 
єдиного майнового комплексу 
задля генерації льодового поля 
стандартних олімпійських 
розмірів 60*30м, передача його в 
подальше термінове платне 
поворотне користування та його 
технічне обслуговування) 

ДК 021:2015: 
51540000-9 — 
Послуги зі 
встановлення машин 
та обладнання 
спеціального 
призначення 
CPV: 51540000-9 

1 послуга  65058, Україна, 
Одеська область, 
Одеса, пр. 
Шевченка, 31 
(приміщення 
Спортивно-
концертного 
комплексу 
«Одеський Палац 
спорту»)  

до 30 
листопада 
2021  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип днів Розмір 
оплати, 
(%) 



Надання 
послуг  

Умови оплати - згідно договору. Місцезнаходження 
Замовника - 65074, Україна, м.Одеса, 
вул.Ак.Філатова, 29а. Вид закупівлі передбачений 
абз. 1 п. 5 ч. 2 ст. 4 Закону. Категорія замовника 
передбачена п.3 ч.4 ст.2 Закону. Єдиним критерієм 
оцінки згідно даної процедури ВТ є ціна (питома 
вага критерію – 100%). Методика оцінки визначена 
в тендерній документації. Показник національного 
класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний 
закупівельний словник" - 51540000-9 — Послуги зі 
встановлення машин та обладнання спеціального 
призначення  

Пiсляоплата 10  Календарні 100  

 

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 

5 000 000,00 UAH 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   5000000 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 25 000,00 UAH 

Математична формула, яка буде застосовуватися при проведенні електронного 
аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки: 

відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 31 травня 
2021 00:00 

Мова тендерної пропозиції: українська 

Дата та час розкриття тендерних пропозицій відсутній  

Дата та час проведення електронного аукціону: 05 липня 2021 15:33  

Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:  відсутні 

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: відсутні 

 



Додаток №1 
до тендерної документації  

 
Технічні, якісні та кількісні характеристики та інші вимоги до предмета закупівлі 

 
Послуги зі встановлення машин та обладнання спеціального призначення 
(встановлення єдиного майнового комплексу задля генерації льодового поля 

стандартних олімпійських розмірів 60×30м, передача його в подальше термінове 
платне поворотне користування та його технічне обслуговування) 

(показник національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний 
словник" – 51540000-9 — Послуги зі встановлення машин та обладнання спеціального 

призначення) 
 

Специфікація єдиного майнового комплексу задля генерації льодового поля 60*30м. 
 

Чіллер 

 
 

Характеристика насосів 
 

Насос/гідромодуль Електродвигун № 
п/п Тип (марка) G 

М3/год 
P 
кПа 

N 
кВт 

n 
об/хв

Парам. 
живл. 

К-
сть, 
шт. 

Маса 
од., 
кг 

Призначення  Примітки 

1 FHE  
80-160/150 
Lowara 
(або 
еквівалент) 

154 200 15.0 2925 400/3/50 3 133 Охолодження 
плити 
льодового поля 

2 
робочий, 
1 
резервний 

 FHE 
32-
160/22/АLowara 
(або 
еквівалент) 

12 300 2,2 2860 400/3/50 1 34 Наповнення та 
злив 
трубноїсистеми

 

 
 

Льодова машина 
 
EngoSX 170, електрична (або еквівалент) 
 

Технічні параметри Електрична модель 

габарити (довжина x ширина x висота) 3250 x 1830 x 1990 мм 

висота з піднятим баком для снігу 2770 мм 

висотавідпідлоги 200 мм 

Тип (марка) К-
сть, 
шт. 

Технічні дані Потуж
-ність 
од., 
кВт 

Вага 
один., 
кг 

Примітка 

Холодильний агрегат 
Тип BE-SRAD-B-BT 3623 

Climaveneta 
(або еквівалент) 

1 Параметри у випарнику 
to= мінус 14oС/ мінус 11oС, 

конденсатор: tw1=+40oС/+35oС 

520 9140 Ліве 
виконанн

я 



ширинаколії 1290 мм 

крок 1650 мм 

ваганезавантаженоїмашини 3000 кг 

вагазавантаженоїмашини 3500 кг 

радіусповороту 3700 мм 

максимальнашвидкість 12 км/годину 

ширинаоброблюваноїповерхні 1700 мм 

обсяг бака для заливки води 500 л 

обсягбакаснігу 2,2 м3 

акумулятор 80 VDC 560 Ah 

баккарбюратора - 

тяговийдвигун 80VAC 

типприводу електричний 

тискгідравлічногонасоса 160 бар 

привід 4 колеса 

шини з цвяхами 185 x R14" 

диски 6,0 x 14" 

обсяг бака масла для гідравліки 50 л 

продуктивністьмашини на 
одному зарядному циклі приблизно6200- 6400 кв.м. 

 
 

Технічне завдання 
«Встановлення машин та обладнання спеціального призначення, підготовчі 

роботи та облаштування площадки льодового поля» 
 

 
№ 
п/п 

 
Найменування робіт та витрат 

Одиниця 
виміру   Кількість 

1 2 3 4 

 Технологічна плита 
льодового поля    

    
 Роздiл 1. Технологічна плита льодового поля    
    
1 Засипка плити відсівом м3 719,0
2 Улаштування гідроізоляції, що наплавляється м2 2168,51
3 Улаштування суцільної теплоiзоляцiї та звукоізоляції з плит або матів 

мінераловатних або скловолокнистих 
м2 1888,11



4 Улаштування нижнього шару з поліетиленової плівки м2 1888,11
5 Засипка графітова м3 18,8811
6 Улаштування верхнього шару з поліетиленової плівки м2 1888,11

  
Роздiл 2. Трубна система охолодження плити льодового поля   

    
8 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб поліетиленових 

[поліпропіленових] напiрних діаметром 25 мм 
м 25000

9 Прокладка трубопроводів водопостачання з напiрних поліетиленових труб 
високого тиску зовнішнім діаметром 200 мм 

м 126,01

10 Приварювання фланців діаметром 200 мм до сталевих трубопроводiв шт 4
11 Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих 

водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм 
м 4

12 Установлення манометрів з триходовим краном комплект 2
13 Установлення повітровідвідників шт 2
14 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену м 600
15 Покриття поверхнi iзоляцiї трубопроводiв дiаметром від 159 до 273 мм 

листами з алюмiнiєвих сплавiв при товщинi iзоляцiйного шару 40 мм 
м 125

  
Роздiл 3. Водовідвідний лоток та температурний шов   

    
16 Улаштування стін i плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін 

понад 150 мм 
м3 3

17 Виготовлення лотків т 1,508
18 Облаштування лотків т 1,508
19 Улаштування деформаційних швів із  застосуванням герметика м шва 250
20 Улаштування суцільної теплоiзоляцiї та звукоізоляції з плит або матів 

мінераловатних або скловолокнистих 
м2 18

21 Установлення металевих ґрат приямків т 0,84
22 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 

/ґратчастих поверхонь/ 
м2 85,89

23 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази 
/ґратчастих поверхонь/ 

м2 85,89

  
Роздiл 4. Накриття колекторного каналу   

    
24 Улаштування настилу для підпідлогових каналів м2 44
25 Улаштування швелера в підлогах м 6
26 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 м2 137,51
27 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази м2 137,51

 
 

Роздiл 5. Стійки під магістральні трубопроводи в 
колекторному каналі 

  

    
28 Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та iн.] т 0,1924
29 Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути т 0,1924
30 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 м2 10
31 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази м2 10

  
Системахолодопостачання льодового поля   

    
 Роздiл 1. Система холодопостачання льодового поля   
    

32 Облаштування холодильного агрегату шт 1
33 Облаштування насосного агрегату шт 3
34 Установка баків розширювальних  місткістю 1 м3 бак 1
35 Прокладання трубопроводiв опалення i водопостачання зi стальних 

електрозварювальних труб дiаметром 200 мм 
м 55

36 Прокладання трубопроводiв зi сталевих електрозварювальних труб м 30



дiаметром 159 мм 
37 Прокладання трубопроводiв зi сталевих електрозварювальних труб 

дiаметром до 40 мм 
м 5

38 Установлення клапанів запобіжних одноважільних дiаметром до 25 мм клапан 1
39 Установлення фланцевих вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, 

кранiв прохiдних на трубопроводах iз сталевих труб дiаметром понад 125 до 
150 мм 

шт 13

40 Установлення фланцевих вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, 
кранiв прохiдних на трубопроводах iз сталевих труб дiаметром понад 150 до 
200 мм 

шт 5

41 Установлення фiльтрiв дiаметром 150 мм фiльтр 3
42 Установлення манометрiв з триходовим краном комплект 14
43 Установлення термометрiв в оправi прямих або кутових комплект 6
44 Облаштування бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2] шт 6
45 Установлення повітровідвідників шт 6
46 Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену м 30
47 
 
Покриття поверхнi iзоляцiї трубопроводiв дiаметром від 159 до 273 мм 
рулонними матерiалами при товщині iзоляцiйного шару 40 мм 

м 55

48 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 м2 55
49 Фарбування сталевих балок, труб дiаметром бiльше 50 мм тощо білилом з 

додаванням колера за 2 рази 
м2 55

 
 
Система наповненнятрубної мережі ТХ носіями(станція підкачки 
розчинуетиленгліколю) 

 

   

 Роздiл 1. Система наповнення трубної мережі ТХносіями(станція 
підкачки розчину етиленгліколю)  

   
50 Облаштування насосного агрегату шт 1
51 Установлення баків розширювальних мiсткiстю вiд 1 м3 до 1,5 м3 бак 1
52 Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових 

[поліпропіленових] напiрних діаметром 25 мм 
м 150

53 Установлення фiльтрiв дiаметром 50 мм фiльтр 1

  
Допоміжні матеріалидлямонтажу трубопроводів та обладнання  

   

 Роздiл 1. Допоміжні матеріалидля монтажутрубопроводів та 
обладнання  

   
54 Виготовлення монорейок, балок та iнших подібних конструкцiй 

промислових будiвель 
т 2,12349

55 Опори пiд трубопроводи, опорнi частини, сiдла, кронштейни, хомути т 2,12349
56 Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 

/ґратчастих поверхонь/ 
м2 61,58

57 Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази 
/ґратчастих поверхонь/ 

м2 61,58

 Додаткове обладнання для функціонування льодової арени   
    
58 Облаштування борту льодового поля м2 258

  
Автоматизація систем   

    
 Роздiл 1. Комплект автоматики для холодопостачання льодового поля   
    
59 Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина i глибина до 900х600х500 

мм 
шт 1

60 Облаштування пристрою плавного пуску комплект 6
61 Облаштування кнопкового посту комплект 1
62 Облаштування датчиків тиску та температури шт 12



63 Облаштування механiзму виконавчого, маса до 20 кг (електричний привод) комплект 3
    
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Орієнтовний перелік матеріалів, необхідних для здійснення підготовчих та 
монтажних робітщодо встановлення машин та обладнання спеціального 

призначення 
 

Поз. Найменування та технічна характеристика Тип, марка, 
познач.документа 

Код обл., 
виробу, 
матер. 

Завод-
виготовлю

вач 

Одиниця 
виміру 

Кіль- 
кість 

Маса 
один.,
кг 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Трубна система охолодження плити льодового поля 
 Труба ПЕ-80 Ø200х11,9мм    м 69  Рn 10 
 Труба ПЕ-80 Ø180х10,7мм    м 33  Рn 10 
 Труба ПЕ-100 Ø25х2,3мм    км 24,5  Крок 80 
 Труба Ø25х2,1мм    м 4   
 Коліно ПЕ 90о Ø200    шт 6   
 Коліно ПЕ 30о Ø200    шт 4   
 Коліно ПЕ 90о Ø180    шт 2   
 Коліно ПЕ 30о Ø180    шт 2   
 Коліно ПЕ 90о 25    шт 575   
 Муфта бортова ПЕ Ø200    шт 1   
 Муфта бортова ПЕ Ø180    шт 1   
 Засувка поворотна Ду200    шт 2   
 Фланець в комплекті з прокладкою 

200х10бар 
ГОСТ 12820-80   шт 2   

 Фланець в компл. з прокл. 200х10бар під 
бортову муфту 

ГОСТ 12820-80   шт 2   

 Заглушка ПЕ Ø200 в комплекті з 
повітровідвідником 

   компл. 2   

 Манометр показуючий 0..6 бар ДМ05-МП-ЗУ   шт 2   
 Кран кульковий Ø1/2"вв    шт 2   
 Перехід Ø25х1/2"н    шт 2   
 Перехід Ø1/2"н х1/2"в (22 шаг 1,5)    шт 2   
 Перехід редукційний ПЕ Ø200 – Ø180    шт 1   
 Болт М20х125 з гайкою та шайбою    компл. 24   
         

Влаштування водовідводного лотка та температурного шву 
 Пластичний морозостійкий герметик Мегаласт Г-1   м2 0,072 1200 20х20мм 
 Щвелер №12    м 145 10,4  
 Грати для накриття лотка l=1,0м, 

b=140мм 
  шт. 140   

 Грунтовка ГФ-021   кг 29   
 Емаль ПФ   кг 29   
 Електроди Ø3мм 342 УОНИ 13/45   кг 15   
         

Влаштування накриття колекторного каналу 
 Кутник №5,0х5    м.п. 125 3,77 Ребра 

жорст. 
 Швелер №16    м.п. 3,5 24  
 Грунтовка ГФ-021   кг 20   
 Емаль ПФ   кг 20   
 Електроди Ø3мм 342 УОНИ 13/45   кг 32   
         

Стійки під магістральні трубопроводи в колекторному каналі 
 Кутник №6,3х5    м.п. 25 4,81  
 Грунтовка ГФ-021   кг 3   
 Емаль ПФ   кг 3   
         

Система холодопостачання льодового поля (гідромодуль та підключення до чылерыв системи ХС) 
 Клапан запобіжний Ду 25 тип Г 12бар Valtek   шт 1   
 Клапан зворотний між фланцевий Ду150    шт 2   
 Фільтр сітчастий фланцевий Ду150    шт 2   
 Вібровставка фланцева Ду200    шт 2   
 Труба Ø219х6,3 ГОСТ 10704-91   м 29   
 Труба Ø159х4,5 ГОСТ 10704-91   м 2   
 Труба Ø1" ГОСТ 3262-75   м 3   
 Труба Ø1/2" ГОСТ 3262-75   м 2   
 Засувка поворотна Ду200    шт 2   
 Засувка поворотна Ду150    шт 4   
 Кран кульковий муфтовий Ду25    шт 1   
 Кран кульковий муфтовий Ду15    шт 4   
 Манометричний кран Ду15    шт 7   
 Трійник 1-219х7 ГОСТ 17376-01   шт 4   
 Трійник 2 219х7-114х5 ГОСТ 17376-01   шт 2   
 Відвід 90о-219х6 ГОСТ 17375-01   шт 9   



 
 

 
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 

І. «Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок, 
насосної групи» 

 
1. Найменування робіт в обсягах послуги на 1 (один) холодильний агрегат: 

- діагностика (до та після ремонту); 
- заправка (дозаправка) етиленгліколем; 
- пайка мідної труби; 
- протяжка гайок; 
- ремонт електронного блоку управління; 
- ліквідація витоку етиленгліколю; 

- заміна компресора; 
- ремонт плати управління; 

 Відвід 60о-219х6 ГОСТ 17375-01   шт 1   
 Відвід 30о-219х6 ГОСТ 17375-01   шт 1   
 Перехід редукційний 159х4,5-114х4,0 ГОСТ 17378-01   шт 2   
 Перехід редукційний 159х4,5-89х3,5 ГОСТ 17378-01   шт 2   
 Фланець в комплекті з прокладкою 

200х10бар 
ГОСТ 12820-80   шт 8   

 Фланець в комплекті з прокладкою 
150х10бар 

ГОСТ 12820-80   шт 12   

 Фланець в комплекті з прокладкою 
100х10бар 

ГОСТ 12820-80   шт 2   

 Фланець в комплекті з прокладкою 80х10бар ГОСТ 12820-80   шт 2   
 Болт М20х140 з гайкою та шайбою    компл. 24   
 Болт М20х125 з гайкою та шайбою    компл. 48   
 Болт М20х80 з гайкою та шайбою    компл. 64   
 Болт М16х70 з гайкою та шайбою    компл. 24   
 Згін «Американка» Ø1"    шт 1   
 Різьба стальна коротка Ø1"    шт 1   
 Різьба стальна коротка Ø1/2"    шт 11   
 Манометр показуючий 0..6 бар ДМ05-МП-ЗУ   шт 7   
 Термометр показуючий    шт 2   
 Оправа захисна  2П 160/60 6,3   шт 2   
 Бобишка    шт 2   
 Повітровідвідник автоматичний Solar Ø15мм   компл. 4   
 Теплоізоляція б=19мм K-Flex   м2 24   
 Стрічка для ізоляції 3мм Tape   м 60   
 Електроди Ø3мм 342 УОНИ 13/45   кг 18   
         

Допоміжні матеріали для монтажу трубопроводів та обладнання 
 Труба профільна 80х60х2    м.п. 120   
 Швелер №12    м.п. 25   
 Швелер №10    м.п. 25   
 Кутник №3,5х4    м.п. 6   
 Шпилька М14    м 150   
 Гайка М14 з шайбою    компл. 90   
 Шпилька М10    м 120   
 Гайка М10 з шайбою    компл. 80   
         
         

Влаштування технологічної плити льодового поля (без трубної системи) 
 Газ пропан/бутан    балон 24  21кг (36л) 
 Гідроізоляція, що наплавляється Біполь ХПП   м 2400  b=1,0м 
 Екструдований пінополістирол в плитах    м3 3780   
 Кліпси під холодні труби    м 2450  Крок 0,8м 
 Водоемульсіонка    кг 1475  Два шари 
         

Інше обладнання для функціонування льодової арени 
1 Закладні деталі для кріплення бортів    т 0,19   
2 Захисні хокейні борта льодового 

поляя30х60м з боксами для суддів, 
оштрафованих та запасних гравців 

   компл. 1  215м.п. 

3 Хокейна розмітка льодового поля 30х60м    компл. 1   



- заміна плати управління; 
- ремонт двигуна; 
- ремонт електричної схеми; 
- ремонт пульта управління; 
- ремонт насос/гідромодуля; 
- заміна пульта управління; 
- технічне обслуговування зовнішнього блоку (очищення конденсатора   за 

допомогою води підтиском); 
- заміна термодатчика; 
- заміна чотирьох ходового клапану; 
- заміна етиленгліколепроводу; 
- заміна сигнального кабелю; 
- заміна реле термозахисту компресора; 
- заміна сервісного клапану; 
- заміна гайки накидної; 
- заміна гайки-заглушки; 
- заміна котушки чотирьох ходового клапану; 
- заміна насос/гідромодуля; 
- ремонт, заміна інших вузлів та агрегатів (у разі потреби). 
2. За результатами діагностики надається дефектний акт з чітким зазначенням 

обсягів ремонту. В разі недоцільності виконання ремонту в дефектному акті зазначається 
обґрунтована причина, що унеможливлює проведення ремонту, та відповідний висновок 
щодо подальших дій. 

3. Послуги надаються на території Замовника  
4. Послуги, що не можливо виконати на місці встановлення, виконуються на 

території Виконавця. 
5. Вартість витратних матеріалів, запасних частин та комплектуючих входить у 

вартість послуги. 
7. Під час надання послуг застосовуються заходи із захисту довкілля, у випадках та в 

порядку, передбаченому чинним законодавством.  
 

ІІ. «Послуги з ремонту і технічного обслуговування льодової машини»  . 
 

Найменування робіт в обсягах послуги на 1 (одну) льодову машину: 
- діагностика (до та після ремонту); 
- обслуговування акумулятора; 
- дозаправка дистильованої води; 
- чистка, заміна клем; 
- заміна акумулятора; 
- заточка, заміна ножа; 
- змащування шарнірів; 
- набивка хрестовин; 
- ремонт, заміна патрубків води; 
- перевірка, заміна гуми; 
- ремонт, заміна спеціалізованого зарядного пристрою; 
- заміна масляного фільтра; 
- заміна масла; 
- ремонт, заміна інших вузлів та агрегатів (у разі потреби). 
 
2. За результатами діагностики надається дефектний акт з чітким зазначенням 

обсягів ремонту. В разі недоцільності виконання ремонту в дефектному акті зазначається 
обґрунтована причина, що унеможливлює проведення ремонту, та відповідний висновок 
щодо подальших дій. 

3. Послуги надаються на території Замовника  



4. Послуги, що не можливо виконати на місці встановлення, виконуються на 
території Виконавця. 

5. Вартість витратних матеріалів, запасних частин та комплектуючих входить у 
вартість послуги. 

7. Під час надання послуг застосовуються заходи із захисту довкілля, у випадках та в 
порядку, передбаченому чинним законодавством. 

 
 

 
Загальні умови та вимоги: 
 

1. Всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що 
характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, 
патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у 
значенні «…. «або еквівалент»». У разі надання еквіваленту обладнання, зазначеного у 
Технічних вимогах, Учасник в складі тендерної пропозиції обов’язково подає порівняльну 
таблицю параметрів запропонованого ним обладнання та параметрів, що визначені в 
Технічних вимогах. Технічні параметри еквіваленту мають бути максимально 
наближеними до параметрів наведених у даному Додатку. 

2. Замовник надає перевагу новому обладнанню, щовизначено в специфікації  єдиного 
майнового комплексу задля генерації льодового поля 

3. Учасник повинен гарантувати (надати відповідний гарантійний лист, в складі 
тендерної пропозиції), що обладнання, якевизначено в специфікації  єдиного майнового 
комплексу задля генерації льодового поля, належить йому на праві власності або згідно 
договорів оренди (зі строком дії не менше ніж до 31.12.2021 року).У разі, якщо Учасник 
використовує обладнання на підставі договору (договорів) оренди, то в складі тендерної 
пропозиції, необхідно надати скановану (скановані) копію (копії) такого (таких) договору 
(договорів). 

 
 
 
 
 
 

 


