
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2019-08-23-002186-c 
 

1. Найменування замовника: Державне підприємство «Центральна учбово-
тренувальна база по ковзанярському спорту 
«Льодовий стадіон» 

 Purchasing body: State Enterprise "Central Ice Skating Training and 
Training Base for Ice Skating" 

 National ID: 04539931 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 04539931 

3. Місцезнаходження замовника: 03680, Україна, м. Київ обл., Київ, проспект 
Академіка Глушкова, 9 

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

Жмурко Катерина Олександрівна, +380505305177, 
Led_st@ukr.net 

 Contact point: Zhmurko Ekaterina Alexandrovna 

41. Вид предмета закупівлі: Послуги 

5. Конкретна назва 
предмета закупівлі (102. 
Джерело фінансування 
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 

Виготовлення ескізного 
проекту «Будівництво 
Льодової арени в м. 
Києві» 

ДК 021:2015: 
71220000-6 — Послуги 
з архітектурного 
проектування 
CPV: 71220000-6 

1 послуга  03187, Україна, 
Київська область, м. 
Київ, просп. А. 
Глушкова, буд. 9  

до 31 грудня 2019  

 
91. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 

Подія Опис Тип оплати Період, 
(днів) Тип днів 

Розмір 
оплати, 

(%) 

Iнша 
подія  

Розрахунки за надану послугу здійснюються протягом 30 
(тридцяти) календарних днів з дати підписання кожного 
Акту прийому-здачі наданих послуг наступними 
етапами: архітектурна частина – 50 % від загальної 
вартості послуг за цим Договором;10.2. Джерело 
фінансування закупівлі. Кошти державного бюджету.  

Пiсляоплата 30  Календарні 50  

Iнша 
подія  

Розрахунки за надану послугу здійснюються протягом 30 
(тридцяти) календарних днів з дати підписання кожного 
Акту прийому-здачі наданих послуг наступними 
етапами:конструктивна частина – 20 % від загальної 
вартості послуг за цим Договором. 10.2. Джерело 
фінансування закупівлі. Кошти державного бюджету.  

Пiсляоплата 30  Календарні 20  

Iнша 
подія  

Розрахунки за надану послугу здійснюються протягом 30 
(тридцяти) календарних днів з дати підписання кожного 
Акту прийому-здачі наданих послуг наступними 
етапами: технологічне обладнання – 20 % від загальної 
вартості послуг за цим Договором; 10.2. Джерело 
фінансування закупівлі. Кошти державного бюджету.  

Пiсляоплата 30  Календарні 20  

Iнша 
подія  

Розрахунки за надану послугу здійснюються протягом 30 
(тридцяти) календарних днів з дати підписання кожного 
Акту прийому-здачі наданих послуг наступними 
етапами: кошторисна документація – 10 % від загальної 
вартості послуг за цим Договором. 10.2. Джерело 
фінансування закупівлі. Кошти державного бюджету.  

Пiсляоплата 30  Календарні 10  



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

4 760 000,00 UAH 

11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 47 600,00 UAH 

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

відсутня  

13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 24 вересня 2019 00:00 

14. Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): 100 000,00 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: 29 жовтня 2019 14:26  

18. Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

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



ДОДАТОК №4  
до тендерної документації 

 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ:  
ДК 021:2015: код 7122000-6 «Послуги з архітектурного проектування» (Виготовлення 

ескізного проекту «Будівництво Льодової арени в м. Києві») 
 

Ми,(назва Учасника), надаємо інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні 
характеристики предмета закупівлі. ** 
Технічні характеристики предмету закупівлі зазначені у технічному завданні. 
 
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ: 
Предмет закупівлі: ДК 021:2015: код 7122000-6 «Послуги з архітектурного проектування» 
(Виготовлення ескізного проекту «Будівництво Льодової арени в м. Києві»). 
Обсяг надання послуг: 1 послуга.  
Місце надання послуг: просп. А. Глушкова, буд. 9, м. Київ, Київська обл., 03680. 
Термін оплати: Розрахунки за надану послугу здійснюються протягом 30 (тридцяти) 
календарних днів з дати підписання кожного Акту прийому-здачі наданих послуг наступними 
етапами: 
архітектурна частина – 50 % від загальної вартості послуг за цим Договором; 
конструктивна частина – 20 % від загальної вартості послуг за цим Договором;  
технологічне обладнання – 20 % від загальної вартості послуг за цим Договором; 
кошторисна документація – 10 % від загальної вартості послуг за цим Договором. 
Замовник залишає за собою право зменшити обсяги закупівлі після укладання договору у разі 
зменшення бюджетного фінансування. 
Учасник при формуванні ціни повинен врахувати усі витрати з урахуванням усіх  платежів, які 
можуть бути ним понесені у ході виконання договору про закупівлю.  
Строк надання послуг: 90 календарних днів з моменту підписання договору, але у будь-якому 
випадку до 31.12.2019 року. 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 
 

№ Складова завдання Зміст 
1 2 3 

1 Підстави для 
проектування 

Закон України від 23.11.2018 №2629-VIII «Про Державний 
бюджет України на 2019 рік», Протокол засідання 
міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних 
проектів від 19.06.2018р. 

2 Замовник розроблення 
ескізного проекту  

Державне підприємство «Центральна учбово-тренувальна 
база по ковзанярському спорту «Льодовий стадіон» 

3 Розробник ескізного 
проекту  Визначається за результатом торгів 

4 Строк виконання 
ескізного проекту  

Термін розробки становить 90 календарних днів з моменту 
підписання договору, але у будь-якому випадку до 
31.12.2019 року. 

5 Склад ескізного проекту  

Загальні положення  
1. Вихідні дані для проектування.  
2. Коротка характеристика об’єкта.  
3. Дані інженерних вишукувань.  
4. Відомості про черговість будівництва та пускові 
комплекси. 
5. Визначення вимог до містобудівних рішень. 
6. Доступність об’єкту для маломобільних груп населення. 7. 
Основні техніко-економічні показники.  



8. Кошторисна документація, склад, обсяг та зміст якої 
визначається відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1.  
9. Розрахунок класу наслідків (відповідальності) та категорії 
складності відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.2-16. Г.2. Основні 
креслення  
1. Ситуаційний план у масштабі 1:2 000 або 1:5 000. 
2. Схема генерального плану у масштабі 1:500 або 1:1 000. 3. 
Схема транспортно-пішохідних зв’язків. 
4. Плани поверхів, фасади, розрізи будинків та споруд.  
5. Принципові схеми улаштування інженерного обладнання, 
технологічні компонування, конструктивні рішення. 

6. Основні вимоги  
до проекту 

При розробці проектної документації має бути передбачено 
використання збірних, швидкомонтованих, легких сталевих 
конструкцій максимальної заводської готовності з несучих і 
допоміжних конструкцій стін і покриттів одне і 
багатопрогонових нежитлових будівель та споруд в тому 
числі спортивного призначення, в кліматичних районах 
України з розрахунковою температурою експлуатації не 
нижче - 30 ° С і не вище  +55 °С, з неагресивним, 
слабоагресивних або середньо агресивним впливом 
середовища в районах з сейсмічністю до 9-ти балів. 
Запропонована технологія повинна передбачати можливість 
влаштування покрівлі з прольотом від 75 м. 
У порівнянні з будівництвом об'єкта з використанням інших, 
традиційних матеріалів (каркасні в монолітному виконанні 
або з використанням металоконструкцій), уніфікований 
підхід повинен забезпечити можливість швидкого монтажу 
будівель, а в разі необхідності, буде можливий демонтаж 
конструкцій будівель без пошкодження основної конструкції 
існуючої будівлі і демонтованих металевих конструкцій для 
використання їх на іншому місці або для модифікації 
існуючого. 
З метою скорочення тепловтрат з будівлі конструктивні 
рішення стін і перекриття повинні бути виконані відповідно 
до кліматичних умов району будівництва. 
Використовувані Теплоізоляційні матеріали повинні 
відповідати вимогам нормативної документації щодо 
пожежної безпеки в області проектування і будівництва. 
У рамках ескізного проекту провести розрахунок 
необхідних споживаних потужностей без розробки 
проекту зовнішніх мереж, включаючи винесення 
інженерних мереж з території забудови (при їх наявності). 

7 
Основні архітектурно-
планувальні вимоги і 
характеристики об’єкта 

Спортивний комплекс призначений для проведення 
навчально-тренувального процесу і змагань різного рівня за 
такими видами: 
-хокей з шайбою, 
- следж хокей, 
-фігурне катання, 
а також для проведення масового катання на ковзанах, 
культурно-видовищних і розважальних заходів, свят, 
концертів і виставок. 
Основні техніко-економічні показники: 
1. Загальна площа земельної ділянки з кадастровим номером 
8000000000:79:392:0050 – 16,9202 Га. 



2. Площа забудови комплексу – орієнтовно 22 000 кв.м. 
3. Загальна площа комплексу - орієнтовно 40 000 кв.м. 
4. Загальний будівельний об'єм комплексу - орієнтовно  330 
000 куб.м.  
5. Загальна місткість комплексу не менше 5300 місць, в тому 
числі: 
- головна льодова арена на 5000 глядачів; 
- дві тренувальні арени c можливістю розміщення на них 
до 150 відвідувачів на кожній. 
6. Кількість і розміщення маломобільних груп глядачів 
передбачити з урахуванням діючих вимог з проектування 
об'єктів громадського та спортивного призначення. 
7. Передбачити місця для глядачів категорії VIP - не менше 
50 місць на головній льодовій арені. 
8. Розподіл місць і бізнес-лож може бути уточнено під час 
проектування. 
Архітектурно-планувальні, конструктивні, технологічні та 
інженерні рішення виконати відповідно до діючих 
нормативних вимог щодо безпечної експлуатації об'єкта, 
технічними умовами на підключення та узгодити з 
Замовником. 
Вимоги до конструктивних рішень. 
Фундаменти - Вирішити проектом на підставі інженерно-
геологічних вишукувань. При проектуванні фундаменту і 
конструкційних елементів будівлі повинні враховуватися 
вимоги будівельних норм і правил ДСТУ Б В.1.1-28: 2010. 
ШКАЛА сейсмічної інтенсивності та «Основ будівель і 
споруд». 
У розрахунках основного і допоміжного каркаса, повинні 
бути враховані (але не обмежуватися) вимоги будівельних 
норм ДБН В.1.2-14: 2018 «Загальні принципи забезпечення 
надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд»; 
При проектуванні повинні бути враховані кліматичні 
чинники, що характеризують зазначений райони будівництва 
і відповідні їм навантаження на будівлі, які визначаються на 
підставі показників ДСТУ-Н Б В.1.1-27: 2010 «Будівельна 
кліматологія». 
При проектуванні основних конструкцій будівель, повинні 
бути враховані наступні умови: 
- будівля повинна бути безкаркасною, великопрольотною з 
шириною прольоту - не менш 75 метрів, без опорних колон, з 
облаштуванням вільного вентиляційного ізоляційного 
горища з теплоізоляцією даху і можливістю розміщення 
інженерних комунікацій. Стінові панелі будівлі повинні бути 
самонесучими, на болтових кріпленнях і без зварних 
з'єднань. 
-складові зварювальних та холодногнутих профілів повинні 
бути виготовлені відповідно до норм EN 10025; 
-тонколистова холодногнута оцинкована сталь, яка 
використовується для виготовлення стінових панелей, 
повинна бути підвищеної міцності з цинковим покриттям 
першого класу з межею плинності не нижче 2600 кгс / см2, 
що відповідає сталі класу С355; 
- антикорозійне покриття елементів каркасу повинно 



передбачати дотримання вимог EN ISO 12944; 
-зварювання елементів каркаса, нанесення антикорозійного 
покриття і гальванізація повинні бути заводські; 
- в разі покриття конструкції фарбою, товщина  
повинна бути не менше 80 мікрон; 
- в разі гальванізації конструкційних елементів - Z 275 гр / 
кв.м; 
- з'єднання - з метою скорочення термінів будівництва і 
забезпечення якості, на будмайданчику збірка будівлі 
повинно проводитися болтами, гайками, саморізами або 
сталевими заклепками виконаним методом холодної висадки 
на автоматах з подальшою накаткою різьблення. Твердість 
на поверхні і в серцевині не менше 600 і 350 HV відповідно і 
тимчасовий опір не менше 5500 кгс / см2. Застосування для 
болтів киплячій або автоматною сталі не допускається; 
- на фундаменті конструкція повинна бути закріплена 
гальванізованими сталевими анкерами; 
- система перекриття під час розширення-звуження повинна 
мати можливість рухатися; 
- сталеві панелі перекриття повинні мати мінімальну 
товщину стали 0,6 мм; 
- обробка стін - профільованими сталевими листами. 
Мінімальна товщина 0,6 мм. 
Вимоги до архітектурно-планувальних рішень 
Основні приміщення: 
- основна льодова арена з трибунами НЕ менше 5000 
глядацьких місць з можливістю трансформації для 
проведення заходів видовищно-розважального характеру. 
Розміри льодової арени 60x30м; 
- конференц-зал; 
- ложа преси; 
- VIP-ложа. 
Додаткові тренувальні льодові арени в кількості 2 штук з 
розмірами льодових арен 60x30м. 
Допоміжні приміщення: 
    - вхідна група для глядачів в складі: вестибюль, гардероб 
верхній одягу, фойє, буфет, санвузли; 
    - касовий зал з кімнатою адміністратора. 
Приміщення спортивно-тренувального призначення: 
    - зал групових занять; 
    - тренажерний зал; 
Допоміжні приміщення для спортсменів: 
    - окремий вхідний вузол з вестибюлем та гардеробом; 
    - роздягальні з сушильними для хокеїстів і фігурістів- не 
менше 2шт; 
    - командні роздягальні хокеїстів і фігуристів з коморами 
для зберігання обладнання та сушильними - не менше 4 шт.; 
    - кімнати інструкторського складу; 
    - суддівські; 
    - тренерські; 
    - кафе для харчування спортсменів; 
При всіх роздягальнях, інструкторських, тренерських, 
суддівських передбачити санвузли та душові згідно 
встановлених норм. 



Інші допоміжні приміщення: 
    - прокат та зберігання ковзанів з кабінами для 
переодягання; 
    - майстерні точіння ковзанів і ремонту ключок; 
    - пральня для щоденного прання спортивної форми; 
    - інвентарні; 
    - комори зберігання крісел, щитів настилу; 
    - медичні приміщення; 
    - приміщення для допінг-контролю; 
Адміністративних та службових приміщень: 
    - приміщення для адміністрації; 
    - приміщення для федерацій; 
    - кабінети дирекції з приймальними; 
    - приміщення охорони; 
    - побутові та службові приміщення для персоналу; 
    - коментаторські кабіни; 
    - приміщення для телевізійних трансляцій; 
    - приміщення звукоапаратної; 
    - радіовузол. 
 

Приміщення технічного призначення: 
    - приміщення обслуговування табло; 
    - приміщення машин заливки льоду на два комбайна; 
    - машинне відділення холодильного обладнання; 
    - приміщення підготовки води для заливки льоду; 
    - венткамери, електрощитові і т.п. за розрахунком для 
застосовуваних інженерних систем. 
    - приміщення для прибирального інвентарю; 
    - майстерні. 
Детальний склад приміщень уточнюється проектом. 
Відкрита автостоянка. 
Тимчасові торговельні сувенірні точки.  
1. Архітектурно-планувальні рішення виконати відповідно 
нормативними вимогами дозвільних документів 
зацікавлених відомств міста і технічним завданням від 
замовника. 
2. Основні планувальні рішення і функціональне зонування 
узгодити з Замовником. 
3. Конструктивні рішення повинні забезпечувати необхідні 
за ДБН В.1.2-14: 2018 «Загальні принципи забезпечення 
надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд». 
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Вимоги до зовнішнього, 

внутрішнього та 
будівництва об'єкта 

- будівля повинна мати естетичний вигляд, який не потребує 
додаткового сайдингу і в той же час надає можливість для 
декоративного проектування і облицювання його цеглою, 
камінням і будь-яким іншим облицювальним матеріалом, 
щоб надати оригінальний архітектурний вигляд; 
- проектні рішення повинні забезпечувати мінімальні 
витрати на технічне обслуговування об'єктів комплексу; 
- пропонована технологія будівництва повинна 
забезпечувати можливість будівництва та монтажу в будь-
яких кліматичних умовах протягом усього року; 
- екологічний вплив і зміна існуючого ландшафту необхідно 
звести до мінімуму; 
- будівлі повинні бути побудовані з урахуванням 
кліматичних умов регіону; 



- будівлі повинні бути енергоефективною, теплові втрати 
будівель (теплових входів) повинні бути зведені до 
мінімуму, у тому числі шляхом забезпечення абсолютної 
непроникності будівлі; 
- використовувані матеріали повинні бути екологічно 
чистими; 
- при прийнятті рішення, пріоритет буде віддано елементам 
конструкції, призначеним для сучасних, промислових, 
фабричних, великих пролітних будівель, умови встановлення 
яких відрізняються своєю технологією, простотою і 
швидкістю, і в той же час потребують мінімальних додаткові 
облицювальні роботи; 
- при прийнятті рішення, пріоритет буде відданий сучасному 
технічному рішенню обслуговування; 
- використовувані будівельні матеріали та технології повинні 
дозволяти мінімізувати витрати на утримання (ремонту) 
будівлі в умовах нормального зносу; 
- з точки зору структури, будівлі повинні бути стійкими та 
забезпечувати безпечну експлуатацію відповідно до норм, 
встановлених для конкретного регіону України для вітрових, 
сніжних і сейсмічних навантажень; 
- будівля повинна відповідати вимогам норм і стандартів 
пожежної безпеки; 
- використовувати несучий дах і легку стельову систему 
ферм. 
- запропонована технологія повинна передбачати можливість 
облаштування покрівлі з непідтримуваним прольотом від 75 
м; 
- конструкція даху повинна забезпечувати установку клімат-
контролю, вентиляції та стельового обладнання, 
електричного та спортивного обладнання, необхідного для 
проведення міжнародних спортивних змагань; 
- теплоізоляційні матеріали, що використовуються для 
ізоляції, повинні забезпечувати температурний режим, 
необхідний для проведення міжнародних спортивних 
змагань; 
- стінові системи повинні бути побудовані таким чином, щоб 
вони включали вікна, підйомні та прокатні двері, скло, 
дерево і дозволяли використовувати облицювальні матеріали 
для виконання будь-якого архітектурного рішення. 

9 Додаткові вимоги 

1. Документація включає заходи з адаптації будівлі для 
людей з обмеженими можливостями (інвалідів). 
2. Архітектурно-планувальні рішення повинні виконуватися 
відповідно до нормативних вимог дозвільних документів та 
технічного завдання замовника. 
3. Основні планові рішення та функціональне зонування 
узгоджуються з замовником. 
4. Врахувати наявність відкритої автостоянки. 
5. Враховати можливість тимчасового розміщення 
торговельних сувенірних точок. 
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Необхідність 
попереднього розгляду 
замовником  

Матеріали ескізного проекту підлягають попередньому 
розгляду замовником у робочому порядку 
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Перелік та кількість 
додаткових примірників 
графічних та текстових 
матеріалів , форма їх 
представлення 

Три кольорових примірники на паперових носіях, а також на 
електронних носіях. 

12 

Формат представлення 
для матеріалів, які 
передаються на 
магнітних носіях 

Електронні файли в форматі PDF 

13 Нормативні посилання 

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 
2005 року № 668 «Про затвердження Загальних умов 
укладення та виконання договорів підряду в капітальному 
будівництві»; 
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 16 травня 
2011 року № 45 «Про затвердження Порядку розроблення 
проектної документації на будівництво об'єктів» 
ДБН А.2.1-1-2014 Інженерні вишукування для будівництва.  
ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на 
навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і 
будівництві підприємств, будинків і споруд.  
ДБН А.3.1-5-2016 Організація будівельного виробництва  
ДБН В.1.2-5:2007 Система забезпечення надійності та 
безпеки будівельних об'єктів Науково-технічний супровід 
будівельних об'єктів 
ДБН В.1.2-14:2018 «Загальні принципи забезпечення 
надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд» 
ДСТУ Б В.1.1-28:2010. ШКАЛА сейсмічної інтенсивності та 
«Основ будівель і споруд» 
ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» 
ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків 
(відповідальності) та категорії складності об’єктів 
будівництва  
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості 
будівництва 

 
Технічні, якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати 
встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства 
(державним стандартам (технічним умовам), які передбачають застосування заходів із 
захисту довкілля. Учасник в складі тендерної пропозиції надає інформацію, складену у 
довільній формі про те, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають 
застосування заходів із захисту довкілля. 
 
 
Усі посилання в технічному завданні (технічній специфікації) тендерної документації на  
конкретну торговельну марку чи фірму, чи патент, чи конструкцію або тип предмета 
закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент». 
 
* або еквівалент (технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими). У випадку 
надання учасником еквіваленту, він має надати порівняльну таблицю. 
** Обов’язково заповнюється учасником. 
 


