
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2017-10-13-000402-a 
 

1. Найменування замовника: КЗ "Міський спортивний комплекс Азовець" 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 25602303 

3. Місцезнаходження замовника: 87532, Україна, Донецька обл., Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд.2 

4. Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками: Боровік Світлана Олександрівна, +380629528950, mskazovec@gmail.com 
 
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 

Послуга відпочивально-розважального комплексу, у тому числі: 
- послуга із встановлення конструкцій до функціонування 
льодового катку; - послуга з використання та технічного 
забезпечення функціонування льодового катку 

ДК 021:2015: 92330000-3 — 
Послуги відпочивально-
розважальних комплексів 

1 послуга  87515, Україна, 
Донецька область, м. 
Маріуполь, площа 
Свободи  

від 01 грудня 2017 
до 31 грудня 2017  

 
10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 1 500 000,00 UAH 

11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 7 500,00 UAH 

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

13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 29 жовтня 2017 17:00 

14. Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): 0,00 UAH 

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

16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій 30 жовтня 2017 , після 
завершення 
електронного аукціону  

17. Дата та час проведення електронного аукціону: 30 жовтня 2017 14:12 

18. Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

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

 



                                                                                                                               Додаток №3 
               Тендерної  документації 

Технічне завдання 
Технічне завдання оформляється учасником  

Учасник у технічному завданні зазначає власні кількісні показники і дані, керуючись 
вимогами замовника.  

Найменування предмету закупівлі  
 
ДК 021:2015 92330000-3 (послуги відпочивально-розважальних комплексів) Надання 
послуг з встановлення, використання та технологічного забезпечення функціонування 
льодового катку в м. Маріуполь в зимовий період, у тому числі: 

1.1 Послуга зі встановлення конструкцій до функціонування льодового катку: 
Розміри льодового катка, м 20х40 
Температура навколишнього повітря, для 
експлуатації катка До + 10˚С (максимально висока)  

Режим роботи ковзанки Періодичний, 16 годин / добу, без вихідних 
Режим роботи обладнання Цілодобово 

Види активності на ковзанці 
Масове катання 
Аматорські змагання з фігурного катання 
Аматорські змагання з хокею 

Соціальна спрямованість Оздоровлення населення шляхом розвитку  
зимових видів спорту 

 Найменування кількість

1 Система охолодження льодового поля EPDM. Країна виробник Чехія

Технологічні айсмати для охолодження льодового поля (комплект) 

1 

2 Сушарка для ковзанів з озонової дезінфекцією на 70 пар ковзанів. Країна 

виробник Чехія. 

1 

3 Гідромодуль. Країна виробник Італія. Складається з 2-х насосів, 

потужність від 10 до 15 кВт. 

1 

4 Механічний верстат для заточування ковзанів. Країна виробник Чехія. 

Основні компоненти верстата: корпус, напрямна для редагування 

точильного каменю, кронштейн з спрямовуючої, функцією якої є 

фіксація і вільний хід затиску, ексцентіріковий затиск для коника, 

напрямна з опорним колесом, регульоване витяжний пристрій, а також 

металевий кейс для транспортування верстата. Мотор: 2830 об. / Хв. 

Потужність: 550Вт Харчування: 230 В, 3,4 А Розмір: 320 x 300 мм Вага: 

17 кг Ріжучий ніж, алмаз 0,5 карата 

1 

5 Машина для обробки і підготовки льоду 1700 Mini, з бензиновим 

двигуном. Країна виробник Італія 

1 

6 Запасний ніж для льодоприбиральної машини 1 



7 Холодильний агрегат CLIMAVENETA, потужністю 358 кВт. Країна 

виробник Італія. 

1 

8 Колектора (комплект), діаметр +/- (5) 25 см 1 

9 Охолоджуюча рідина (етилен глюколь). Комплект до 6 тон. 1 

10 Борти, розміром 2x1м. для поля 25x45м, з можливістю зменшення до 

20х40м. (Комплект). Країна виробник Чехія. 

1 

11 Запірна арматура. Вентилі, фітинги, датчики і тд. (Комплект). 1 

12 Ковзани прокатні Rental (хокейні та фігурні). 30 пар - дитячі, 90 - 

фігурні, 80 пар - хокейні. Весь розмірний ряд. 

200 пар 

13 Будиночки для функціонування катка (будиночок охорони, будиночок 
адміністратора, прокат). Внутрішня електророзводка під 220 В (2-4 
розетки), освітлення, 300 силового кабелю. Ширина - 2,40м, Довжина - 3 
м, висота - 2,65 м, Довжина прилавка - 2 м, замки навісні. 

4 

14 Гараж (утеплений) з проточним водонагрівачем для технології заливки 
льодового поля. 

1 

15 Шафки коміркові, корпус - метал, фасад - метал, замок – врізаний. 100 шт. 

16 Електрощитова 1 

17 Меблі для персоналу. Комплект. 1 

18 Гумове покриття. Комплект. З підвищеною ізносостійкістю, товщина 20 

мм, розмір 500х500 мм, тип поверхні - фактурна, форма - плитка, 

матеріал - гумова крихта гарячого пресування. 

1 

19 Огорожа  льодового комплексу (паркан-мобільне огорожа). Висота - 2м. 
Ширина - 3,454 м. Ширина петлі - 100мм. Висота петлі - 300мм. Діаметр 
вертикального дроту - від 3.5мм. Діаметр горизонтальної труби - 4 мм. 
Діаметр горизонтальної труби (велика) - 27мм. Діаметр вертикальної 
труби - 41.5мм, муфта (кріплення в комплекті) 

1 

20 Електронний годинник з термометром (розмір 60х40х15 см) 1 

21 Музична система для вуличних заходів 1 

22 Біотуалет, ТУАЛЕТНАЯ КАБИНА «СТАНДАРТ», БАЗОВА 

КОМПЛЕКТАЦІЯ: накопичувальний бак на 250 літрів; витяжна труба; 

внутрішній замок; паперотримач; сидіння з кришкою; гачок для одягу; 

умивальник 

1 

 
У вартість послуг входить: загрузочні роботи до автотранспорту; доставка автотранспортом 

комплексу; розвантаження об’ємного устаткування (послуги автокрану, послуги вантажників та 
інше): чилер, гідромодуль, труби, айсмати, колектори, станки, апарати, будиночки, шафи, гараж 
та інше устаткування; підключення електроенергії (кабель) від точки підключення до щитової 
льодового катка; підключення водопостачання до льодового катку; облаштування основи 



льодового поля (будівництво коробу, засипка піском, планування, утрамбовка, вирівнювання, 
застилання основи поліетиленом та його склеювання по швам); наладка агрегатів (чилер, 
гідромодуль), їх підключення, опресовка чилеру, усунення витоків, фінішна опресовка чилеру, 
закачка фреону, налаштування, перевірка рівня масел у чилері, дозаправка маслом, диагностика 
та запуск дилера; укладання айсматів, з’єднання хомутами айсматів з колекторами; перевірка 
герметичності; заправка етиленгліколем системи охолодження льодового поля; налив води, 
процес заморозки до товщини 10 см; монтаж основи до льодових бортів; установка бортів на 
льодову плиту (кріплення,розмітка, планування, зборка), заморозка основи бортів, установка 2-х 
калиток для входу до арени, установка воріт для льодорізного комбайна; налаштування 
інфраструктури: розстановка будиночків, монтаж та підключення до електроенергії, 
водопостачання (будиночки прокату, каси, охорони, гараж, біотуалет), їх налаштування, монтаж 
станку для заточки ковзанів, монтаж та налаштування агрегату для просушки ковзанів, 
забезпечення наявності ковзанів не менш 200 пар; брендування льодового комплексу,  
облаштування території та інше; розміщення звукової апаратури, її налаштування; монтаж 
мобільної огорожі; запуск льодового катку, відкриття. 

 
*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета 

закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент». 
 

 
План льодового поля, з урахуванням вхідної групи і в'їзних воріт 

.  

 

 

 

1.2 Послуга з використання та технічного забезпечення функціонування льодового 
катку 

Робота льодового катка з 1 грудня 2017 року по 31 грудня 2017 року. 
Режим роботи ковзанки з 10:00 до 23:00, з 7:00 до 10:00 - надання інвентарю 

спортивним групам для хокею (16 годин/добу, без вихідних), в цей час повинен проводитися 
комерційний продаж квитків на каток.   

Режим роботи обладнання - цілодобово. 
Температура навколишнього повітря, для експлуатації катка: до + 10˚С (максимально 

висока). 
Види активності на ковзанці: масове катання, аматорські змагання з фігурного катання, 



аматорські змагання з хокею. 
Соціальна спрямованість: оздоровлення населення шляхом розвитку зимових видів 

спорту. 
У вартість послуги входить: організація  функціонування  льодового катка, охорона 

всього обладнання, кваліфікований персонал, регулярна розмітка льодового поля; заробітна 
плата персоналу, податки з заробітної плати, оплата послуг охорони, а також експлуатаційні 
витрати на весь період надання послуг: заправка фреону етиленгликолем, запчастини, поточний 
ремонт і обслуговування техніки та обладнання, ГММ, оплата спожитої води та електроенергії. 

 
План льодового поля, з урахуванням вхідної групи і в'їзних воріт 

      Розміри льодового катка: 20х40м. 

 
Додатковий інвентар для експлуатації льодового катку, що повинен надати переможець 

торгів (входить в вартість надання послуг): 
- ковзани прокатні 200 пар - чоловічі-90 шт., жіночі-80 шт., дитячі - 30шт.; 
- машина для обробки та підготовки льоду; 
- система охолодження льодового поля та холодильний агрегат; 
- будиночки для функціонування катку (утеплений гараж; будиночок охорони; будиночок 

адміністратора; прокат (будиночок); 
- шафи коміркові, загальною ємністю 100 ячеєк; 
- електрощітова; 
- меблі для персоналу - 2 столи, стільці; 
- гумове покриття -100 м²;  
- огородження льодового комплексу в повному обсязі; 
- музична акустична система, в тому числі: музична система для вуличних заходів; 
- біотуалет; ворота; 300 м силового кабелю.                                                                                            

 

 

 

 

 

 


