
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення спрощеної/допорогової закупівлі 
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Найменування замовника: ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 05408846 

Місцезнаходження замовника: 08200, Україна, Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 
2-а 

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

Дмитрій Багінський, +380459767269, smorodina2020@ukr.net 

Вид предмета закупівлі: Роботи 

Назва предмета закупівлі: Будівництво льодової арени по вулиці Північна, 79-Г в м. 
Ірпінь Бучанського району Київської області  

Назва номенклатурної 
позиції предмета 
закупівлі 

Код згідно з Єдиним 
закупівельним 
словником, що найбільше 
відповідає назві 
номенклатурної позиції 
предмета закупівлі 

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 

Будівництво льодової 
арени по вулиці 
Північна, 79-Г в м. Ірпінь 
Бучанського району 
Київської області 

ДК 021:2015: 71320000-7 — 
Послуги з інженерного 
проектування 

1 роботи  08200, Україна, 
Київська область, 
Ірпінь, 
Шевченка, 2а  

до 30 жовтня 
2021  

 

Умови оплати: 

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%) 

Виконання робіт   Пiсляоплата  14  Календарні  100  

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 950 000,00 UAH 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   950000 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 4 750,00 UAH 

Математична формула для розрахунку приведеної 
ціни (у разі її застосування): 

відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 12 липня 2021 08:00 

Мова тендерної пропозиції:  



Дата та час розкриття тендерних пропозицій: відсутній  

Дата та час проведення електронного аукціону: відсутній  

Умови надання забезпечення пропозицій учасників:  Вид забезпечення пропозиції: електронна банківська 
гарантія. Розмір забезпечення пропозиції: 9500,00 
(дев’ять тисяч п’ятсот) грн. Строк дії забезпечення 
пропозиції: не менше 90 календарних днів з дати 
кінцевого строку подання пропозицій. Строк дії 
банківської гарантії, наданої як забезпечення 
пропозиції Учасника, має дорівнювати або 
перевищувати строк дії пропозиції Учасника (не 
менше 90 календарних днів) із дати кінцевого строку 
подання пропозицій (кінцевий строк подання 
визначено в оголошенні спрощеної закупівлі). В разі 
продовження строку дії пропозиції, строк дії 
забезпечення пропозиції повинен бути продовжений 
учасником на відповідний строк. Електронна 
банківська гарантія повинна відповідати Положенню 
про порядок здійснення банками операцій за 
гарантіями в національній та іноземних валютах, 
затвердженого Постановою Правління Національного 
банку України від 15.12.2004 № 639, наказу 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства «Про затвердження форми і 
Вимог до забезпечення тендерної пропозиції / 
пропозиції» України від 14 грудня 2020 року № 2628, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 
березня 2021 р. за № 275/35897. 

Розмір надання забезпечення пропозицій учасників: 9500 UAH 

Розмір та умови надання забезпечення виконання 
договору про закупівлю: 

відсутні 
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2. ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ 

Виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту: Будівництво льодової арени по 
вулиці Північна, 79-Г в м.Ірпінь Бучанського району Київської області 

№ 
п/п Перелік основних даних і вимог Основні дані і вимоги 

1 Назва та місце знаходження об’єкту Будівництво льодової арени по вулиці 
Північна, 79-Г в м.Ірпінь Бучанського району 
Київської області 

2 Підстава для проектування Договір від ________ № _______  
3 Вид будівництва Нове будівництво  
4 Дані про інвестора Ірпінська міська рада 
5 Дані про замовника Виконавчий комітет Ірпінської міської ради  
6 Джерело фінансування Місцевий бюджет  
7 Дані про підрядника Визначається  у відповідності до вимог Закону 

України №922 «Про публічні закупівлі» (зі 
змінами) 

8 Дані про проектувальника Визначається  у відповідності до вимог Закону 
України №922 «Про публічні закупівлі» (зі 
змінами) 

9 Стадійність проектування Двох стадійне: Ескізний Проект, Проект. 
10 Інженерні вишукування Інженерно-геодезичні вишукування 

виконуються Замовником з внесенням 
електронної версії результатів зйомки М 1:500 
в геоінформаційну систему м. Ірпінь, 
Бучанського району Київської області 
Інженерно- геологічні вишукування 
виконуються Підрядником. 

11 Основні архітектурно-планувальні, 
містобудівні вимоги і 
характеристики об’єкту що 
проектується 

1. Виконання проектно-вишукувальних робіт 
по об'єкту: Будівництво льодової арени по 
вулиці Північна, 79-Г в м.Ірпінь Бучанського 
району Київської області. 
Розробка проектно-кошторисної документації  
по об’єкту «Будівництво льодової арени по 
вулиці Північна, 79-Г в м.Ірпінь Бучанського 
району Київської області», виконується 
відповідно до постанови КМУ від 11.05.2011 № 
560 «Порядок затвердження проектів 
будівництва і проведення їх експертизи».  
Архітектурно - планувальні рішення 
фізкультурно-оздоровчої споруди виконати 
відповідно до вимог нормативних документів 
(ДБН В.2.2-13 «Спортивні та фізкультурно-
оздоровчі споруди» зі зміною №1 від 
1.10.2010р., ДБН В.2.2-9 «Громадські будинки 
та споруди»). 
Зовнішні огороджуючи конструкції споруди 
виконати енергозберігаючими згідно до вимог 
діючих будівельних стандартів. 
Рішення по опорядженню фасадів попередньо 
погодити із Замовником. 
Архітектурно - планувальні вимоги: 
2. Льодове поле (розмір 26м х60м) для 
проведення спортивних змагань з хокею, 
фігурного катання. Трибуни для глядачів не 
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менше ніж на 300 місць. 
Архітектурно-планувальні рішення льодової 
арени з забезпеченням достатнього рівня 
комфорту. Для поля передбачити професійні 
хокейні борта з хвіртками для гравців, 
хокейною розміткою поля, воротами для 
льодоприбиральної машини з захисним склом 
для глядачів в комплекті з боксами та 
захисною сіткою; 
3. Кількість роздягалень, санвузлів та душових 
для спортсменів та глядачів прийняти не 
менше ніж: 

1.1. Роздягальні для команд – 8 шт.; 
1.2.  Роздягальні для суддів - 2 шт. 

4. Передбачити зал ЗФП для спортсменів-не 
менше ніж80 м.кв.  
5. В складі приміщень льодової 
аренипередбачити вхідні групи з холом, та 
санвузли для відвідувачів (глядачів), кафе 
(фудкорт),зону прокату ковзанів (з зоною 
видачі, шафами зберігання та заточкою 
ковзанів), приміщення для стоянки льодових 
машин, приміщення технічного персоналу, 
приміщення для зберігання інвентаря; 
6. Передбачити технічні приміщення та місця 
зберігання обладнання; 
7. Паркувальні місця згідно з діючими 
нормами. Проектом передбачити наступне: 
- облицювання стін та підлоги в місцях 
масового скупчення та руху людей з 
можливістю щоденного вологого прибирання; 
- у вбиральнях та душових облицювання стін 
та підлоги керамічною плиткою; 
- в основних приміщеннях та в частині 
допоміжних приміщень облаштувати підвісні 
стелі; 
- запроектувати приєднання до інженерних 
мереж водопостачання та водовідведення; 
Проектом передбачити:  

-
ехнологічну холодильну плиту льодового 
поля. 

В складі технологічної плити передбачити шар 
гідроізоляції, шар теплоізоляції, ковзний шар, 
монолітну з/б плиту з трубами холодоносія 
Ø25х2,3 мм з кроком 80 мм, водовідвід по 
периметру поля. 
 
-

истема холодопостачання льодового поля: 
Передбачити одну холодильну машину 
зовнішнього встановлення в моноблочному 
виконанні з повітряним охолодженням 
конденсаторів. З параметрами роботи -14/-11С 
(-19 С - кипіння) на випаровувачі та +32 С 
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температура зовнішнього середовища (+ 45 С 
конденсація), потужністю не менше 420 кВт. 
Виконати систему відбору тепла від 
конденсаторів та переохолоджувачів фреону 
на власні потреби ковзанки та 
теплопостачання ПВУ льодового поля, 
регенерації осушувача. 
 
-

истеми опалення, вентиляція, та 
кондиціонування повітря: 

Розрахункові параметри проекту приймати 
відповідно до вимог нормативної 
документації: 
ДБН В.2.2-13-2003 «СПОРТИВНІ ТА 
ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІ СПОРУДИ» 
ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та 
кондиціювання», 
ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція 
будівель»; 
Параметри зовнішнього повітря в розрахунках 
прийняти відповідно до ДБН В.2.5-67:2013 
«Опалення, вентиляція та кондиціювання». 
Підбір обладнання для систем вентиляції 
виконувати на температуру зовнішнього 
повітря. 
 
-

палення, теплопостачання: 
Джерелом теплопостачання слугує 
рекупераційне тепло від холодильного 
агрегату.В разі недостатньої кількості, або при 
наднизькій температурі зовнішнього повітря 
передбачити можливість опалення та нагріву 
ГВС за допомогою електричної енергії 
 
-

ентиляція: 
Передбачити для зон льодового поля та, 
трибун з глядачами, окремі припливно-
витяжні установки, з системою осушення 
повітря конденсаційного типу укомплектовані 
роторними системами рекуперації тепла 
витяжного повітря. 
Для зони льодового поля додатково 
передбачити окремий осушувач адсорбційного 
типу з гібридною системою регенерації ротора
Повітрообмін для льодового поля та трибун 
прийняти згідно розрахунку, для асиміляцій 
тепло-волого надлишків, з урахуванням 
санітарної норми зовнішнього повітря.  
Для вбудованих приміщень та спортивної зали 
передбачити припливно-витяжні установки з 
рекуператором тепла, та з секціями нагріву та 
охолодження повітря. 
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Повітрообмін для вбудованих приміщень 
прийняти згідно діючих норм, з урахуванням 
санітарної норми зовнішнього повітря.  
Для транспортування повітря застосувати 
мережу повітроводів. У якості 
повітророзподільників прийняти вентиляційні 
решітки або клапани.  
Передбачити можливість роботи 
вентиляційної установки в залежності від 
графіку роботи (регулювання ручне з щита 
управління). 
Виконати автоматизацію систем вентиляції. 
Передбачити автоматичне регулювання 
температури припливного повітря. 
Передбачити автоматичний контроль за 
станом вентиляційного обладнання, захист від 
заморожування, контроль температури 
зворотного теплоносія під час режиму 
«чергування» для зменшення 
теплоспоживання. 
Передбачити можливість підключення до 
системи диспетчеризації. 
Передбачити окрему холодильну машину 
моноблочного виконання для кондиціювання 
зони льодового поля та трибун льодового 
поля. 
 
Викид витяжного повітря з с/в та технічних 
приміщень виконувати на покрівлю будівлі. 
Передбачити систему кондиціювання в 
наступних приміщеннях: 
Роздягальні для спортсменів; 
Кабінети адміністрації; 
Спортивні зали; 
Фойє для відвідувачів. 
 
Встановлення основного холодильного та 
вентиляційного обладнання передбачити на 
покрівлі АБК. 
 
Період експлуатації: без технологічної 
перерви.  

Передбачити систему дистанційного керування 
технологічним обладнанням через мережу 
Ethernet. 
- розробити розділи охоронної сигналізації, 
охоронного відео спостереження, пожежної 
сигналізації, оповіщення про пожежу; 
- передбачити електронне табло для льодового 
поля; 
- врахувати вимоги до освітлення льодової 
арени з можливістю трансляції спортивних 
заходів; 
- передбачити наявність кафе, місце 
розташування закладів харчування повинно 
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бути зручним для відвідування гостей 
комплексу, водночас не заважати 
технологічним потребам спортивної споруди; 
- врахувати всі необхідні заходи для 
забезпечення доступності споруди для 
маломобільних груп населення та осіб з 
інвалідністю; 
- врахувати необхідність виконання робіт з 
благоустрою навколишньої території; 
- врахувати в проекті необхідну кількість 
паркувальних місць згідно відповідних 
нормативів. 

12 Черговість будівництва В одну чергу з виділенням етапу підготовчих 
робіт. 

13 Визначення класу (наслідків) 
відповідальності, та установленого 
строку експлуатації 

Виконати розрахунок відповідно до вимог  
ДСТУ 8855:2019 
 

14 Об’ємно-планувальні рішення, 
потужність, характеристика 
об’єкту, виробнича програма 

1. Об’ємно-планувальні рішення. 
1.1. Архітектурно-планувальні рішення 
виконати у відповідності до діючих 
будівельних норм, технічних умов інженерних 
служб міста та Завдання на 
проектуваннязатвердженого Замовником; 
1.2. Основні планувальні рішення та 
функціональне зонування погодити з 
Замовником; 
1.3. Вимоги до конструктивних рішень: 
- забезпечити дотримання вимог діючих 
будівельних норм; 
-передбачити використання швидко 
монтованихвелико прогінних споруд 
заводського виготовлення; 
- гарантія якості металевих конструкцій 
заводського виготовлення повинна бути 
підтверджена сертифікатом якості по 
стандартам ISO 9001; 
- комплектність поставки конструкцій 
виготовлених в заводських умовах повинна 
забезпечувати повний набір матеріалів для 
стін, покрівлі, прорізів та кріплення; 
- конструктивні рішення фундаментів згідно 
розрахунку та інженерно-геологічних умов 
ділянки будівництва. 
2. Характеристика об’єкту 
2.1. Площа земельної ділянки – 0,6га 
2.2. Площа забудови будівлі – визначити 
проектом 
2.3. Загальна площа приміщень – визначити 
проектом 
2.4. Загальна місткість спортивної споруди для 
глядачів – не менше 300 посадочних місць  
3. Функціональне призначення 
Спортивна споруда призначена для проведення 
всеукраїнських змагань, а також навчально-
тренувальних зборів з наступних видів спорту, 



Замовник __________________ Підрядник __________________  
 

а саме: 
• Хокей 
• Фігурне катання 
 

15 Вимоги до благоустрою майданчика 
та доступність для маломобільних 
груп населення 

Відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 та ДБН 
В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель та 
споруд» 

16 Вимоги щодо розроблення розділу 
«ОВНС» 

Відповідно до положень законодавства (ДБН 
А.2.2-3-2014,  А.2.2-1-2003) 

17 Вимоги з енергозбереження та 
енергоефективності 

Виконати відповідно до вимог ДСТУ Б А.2.2-8 
«Енергоефективність». 
Передбачити: 
- систему часткової рекуперації та 
використання зворотного тепла від 
холодильного агрегату на власні потреби 
ковзанки; 
- системи зовнішнього та внутрішнього 
освітлення запроектувати із застосуванням 
енергозберігаючих технологій; 
- клас енергетичної ефективності будівлі - не 
нижче «С». 

18 Вимоги до режиму безпеки та 
охорони праці 

Згідно діючих БНіП, інструкцій та  
ДБН В.1.1-7:2016, ДБН А.3.2-2-2009 

19 Вимоги до системи 
протипожежного захисту об’єкта 

Відповідно до вимог ДБН В.1.1-7:2016 
«Пожежна безпека об’єктів будівництва. 
Загальні вимоги» 

20 Вказівки про кількість екземплярів 
ПКД 

Проектну документацію виконати українською 
мовою згідно завдання на проектування. 
Документацію видати замовнику в чотирьох 
примірниках, додатково - 1 примірник на 
цифрових носіях.  

 

Завдання на проектування складено згідно ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної 
документації на будівництво». 

Завдання на проектування подається учасником разом з розрахунком кошторисної вартості проведення 
робіт/надання послуг по розділам з урахуванням отримання Експертного Звіту. 

 


