
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2019-04-24-003362-b 
 

1. Найменування замовника: Комунальне підприємство виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) «СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС» 

 Purchasing body: Utility company of the Kyiv City Council Executive Body 
(Kyiv City State Administration) "SPORTS COMPLEX" 

 National ID: 03768026 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 03768026 

3. Місцезнаходження замовника: 01001, Україна, Київська обл., Київ, вул. Хрещатик,12 

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

Черевко Микола Васильович, 380445437525, 
sportkomplex@ukr.net 

 Contact point: Cherevko Mykola 
 
5. Конкретна назва предмета закупівлі 6. Коди 

відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі 
(за наявності) 

7. Кількість 
товарів або 
обсяг 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг 

8. Місце 
поставки 
товарів або 
місце 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг 

9. Строк 
поставки 
товарів, 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг 

«Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування (у розрізі 
їх видів. Комплект (Система) для 
заливання та прибирання льоду) 
37481000-3 Машини для шліфування 
льоду на ковзанках (Льодова Арена, м. 
Київ))» «Purchase of equipment and items 
of long-term use (in the context of their 
species. Ice pouring and cleaning set 
(system) 37481000-3 Ice maintenance 
machines (Ice Arena, Kyiv))» 

ДК 021:2015: 
37481000-3 — 
Машини для 
шліфування льоду 
на ковзанках 
CPV: 37481000-3 

1 комплект  02192, 
Україна, місто 
Київ, Київ, 
вул. Шалетт, 6 

від 10 червня 
2019 
до 31 грудня 
2019  

 
10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 

4 700 000,00 UAH 

11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 23 500,00 UAH 

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

відсутня  

13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 27 травня 2019 22:00 

14. Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): 141 000,00 UAH 

15. Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): Електронна гарантія 

16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій відсутній  

17. Дата та час проведення електронного аукціону: 02 липня 2019 12:30  

18. Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

19. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 
 



21 
 

 
Додаток № 2 

до тендерної документації 
 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 
 

до закупівлі 
 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів.  
Комплект (Система) для заливання та прибирання льоду) 37481000-3 Машини для 

шліфування льоду на ковзанках (Льодова Арена, м. Київ))» 
 «Purchase of equipment and items of long-term use (in the context of their species. Ice 
pouring and cleaning set (system) 37481000-3 Ice maintenance machines  (Ice Arena, 

Kyiv))» 
Строк гарантії на товар повинен складати не менше гарантійного строку компанії - 

виробника. 

Найменування Од. 
вим. К-ть Технічні вимоги до товару 

ДК 021:2015 –  
37481000-3 
Машини для 
шліфування 
льоду на 
ковзанках 

 

комп
лект 1 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у 
розрізі їх видів.  Комплект (Система) для заливання та прибирання 
льоду) 37481000-3 Машини для шліфування льоду на ковзанках 

(Льодова Арена, м. Київ))» 
 «Purchase of equipment and items of long-term use (in the context of their 
species. Ice pouring and cleaning set (system) 37481000-3 Ice maintenance 

machines  (Ice Arena, Kyiv))» 
 

До складу комплекту (системи) для заливання та прибирання льоду 
складається з двох входить: 
1. Машина «n-ICE» модель 1200 electric для прибирання і заливки 
льоду знаступними характеристиками: 
- наявність електродвигуна - 80 V, 15 kW, батареї: 360 Ah; 
- ріжучий ніж, вмонтований в агрегат (робоча ширина: 1765 mm); 
- бічна щітка з гідравлічним управлінням; 
- ролик дистанціювання від щита; 
- рушник для розподілу води; 
- гідростатичний привід на 4 колеси; 
- центральний вал передньої осі, легко переміщується поза льоду; 
- шиповані шини і литі диски; 
- гальмо стоянки; 
- підігрів місця роботи оператора; 
- сидіння водія з функцією СТОП (аварійне відключення) і ремені 
безпеки; 
- освітлення, звукові сигнали, дзеркала, задні гальма стоянки; 
- звуковий сигнал заднього ходу; 
- попереджає імпульсний світло. 
Параметри машини: 
- Швидкість (вперед і назад): 0-13 км / ч 
- Ємність резервуара води: 510 л. 
- Ємність контейнера для снігу: 1,7 m³ 
- Радіус повороту: 3,5 m 
- Колеса: 205/70 R15 
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- Висота 1900 mm 
- Робоча ширина: 1765 mm 
- Робоча довжина: 3300 mm 
- Вага нетто: 2850 кг 
До даної машині надаються запасні частини: 
- запасний ріжучий ніж; 
- запасне колесо ; 
- додатковий рушник. 
 
2. Бортопідрізчик «n-ICE» Edger M 1800 з наступними 
характеристиками: 
- об'єм двигуна 190 см3, плавний запуск кнопкою; 
- обертаючий момент двигуна: 11,6 Нм при 2600 оборотів в хвилину; 
- електричний запуск, встановлений генератор змінного струму; 
- глибина різання плавно регулюється; 
- важіль гальма; 
- незалежна транспортна система; 
- гелевий акумулятор на 12А; 
- система кромки зі змінними пластинами, ширина системи кромки 
448мм, функція регулювання положення системи кромки; 
- LED лампа для кращого освітлення робочої поверхні.                                 
 
Постачальник зобов’язаний: 
- Здійснити  поставку машини до Льодової Арени за адресою: м. Київ, 
вул. Шалетт, 6, персоналом  постачальника обладнання; 
-Провести навчання персоналу КП «СПОРТКОМПЛЕКС» по 
обслуговуванню та ремонту комплекту (системи) для заливання та 
прибирання льоду; 
-Провести налаштування, випробування та  передачу комплекту 
(системи) для заливання та прибирання льоду та додаткового 
обладнання обслуговуючому персоналу КП «СПОРТКОМПЛЕКС»; 
-Надати технічну документацію виробника  на машину та додаткове 
обладнання та документацію на проведення технічного 
обслуговування; 
 
Будь-посилання на марку або модель має в собі в тому числі і значення 
або аналог  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


