
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2019-10-18-000609-c 
 

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: 

Кіор Єлизавета Василівна, +380975176122, 
mskazovec@gmail.com 

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 

Послуги відпочивально-
розважальних комплексів 
(надання послуг з встановлення, 
використання та технічного 
забезпечення функціонування 
льодового катку в м. Маріуполь в 
зимовий період) 

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

1 послуга  87500, Україна, 
Донецька 
область, м. 
Маріуполь, 
Театральна 
площа  

від 19 грудня 2019
до 31 грудня 2019 

 
91. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

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

Підписання договору   Аванс  5  Робочі  30  

Надання послуг   Пiсляоплата  10  Робочі  70  

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

3 100 000,00 UAH 

11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 15 500,00 UAH 

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

відсутня  

13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 04 листопада 2019 14:47 

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 відсутній , після 
завершення електронного 
аукціону  

17. Дата та час проведення електронного аукціону: 05 листопада 2019 13:02  

18. Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

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

 



                                                                                                      Додаток №3 
               Тендерної  документації 

  
Технічне завдання 

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

1.1.  Послуги з встановлення льодової ковзанки та монтажу комплексу обладнання: 

Параметри льодової ковзанки 

Ковзанка овальної форми з шириною доріжок для 
ковзання не менше ніж 10 м, з внутрішніми та 
зовнішніми бортами з дерева, радіус поворотів 15 м з 
центральною зоною для інсталяції; 
Загальна довжина льодової доріжки не менше ніж 140 
м; 
Загальна площа зони ковзанки з урахуванням радіусів 
не менше ніж 1600 м2; 
Внутрішня поверхня льодової поверхні не менш ніж 
1400 м2; 
У вартість повинна входити інсталяція (новорічна 
тематика) по центру ковзанки з можливістю доступу до 
неї відвідувачів катку. Загальна площа інсталяції 100м2, 
розміщення групи мінімум з 3 фігур, висота близько 3 
м, ширина близько 1,5 м, матеріал – метал та 
декоративна ілюмінація. Додатково вид, форма та 
дизайн інсталяції узгоджується із Замовником.  

Температура навколишнього повітря, для 
експлуатації катка До + 10˚С (максимально висока)  

Режим роботи ковзанки Періодичний, 15 годин / добу, без вихідних 
Режим роботи обладнання Цілодобово 

Види активності на ковзанці 
Масове катання 
Аматорські змагання з фігурного катання 

Соціальна спрямованість 
Оздоровлення населення шляхом розвитку  
зимових видів спорту 

 
У вартість послуг входить: загрузочні роботи до автотранспорту; доставка автотранспортом комплексу; доставка 
та облаштування тенту прокату, розвантаження об’ємного устаткування (послуги автокрану та інше): чилер, 
гідромодуль, труби, айсмати, колектори, станки, гараж та інше устаткування; підключення електроенергії від точки 
підключення до щитової льодового катка; підключення водопостачання до льодового катку; облаштування основи 
льодового поля; 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 чилера; 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, заморозка основи бортів, 
підключення до електроенергії, та водопостачання, збирання і встановлення обладнання тенту і меблів прокату; 
монтаж станку для заточки ковзанів, монтаж та налаштування агрегату для просушки ковзанів; забезпечення 
наявності нових ковзанів для організації прокату не менш 400 пар; розміщення звукової апаратури, її 
налаштування; монтаж мобільної огорожі; інсталяція гаражу для льодоприбирильної машини; монтаж освітлення 
льодового поля; запуск льодової ковзанки.  
 
 



1.2. Виконавець здійснює технічне забезпечення обладнанням для функціонування розважальної 
Зони, а саме:  
 

 Найменування кількість 
1 Система охолодження льодового поля EPDM. Країна виробник Італія (бажана).  

Технологічні айсмати для охолодження льодового поля (комплект) 
1 

2 Сушарка для ковзанів з озонової дезінфекцією на 150 пар ковзанів. Країна виробник 
Польша (бажана). 

1 

3 Гідромодуль. Країна виробник Італія. Складається з 3-х насосів, потужність від 12  кВт 
до 15кВт.. 

1 

4 Автоматичний верстат для заточування ковзанів ProSharp 2001 1 
5 Машина для обробки і підготовки льоду  Dupont на двигуні Subaru 2.0 1 
6 Холодильний агрегат CLIMAVENETA, потужністю 455  кВт.  1 
7 Круглі коллектори периметра  1 
8 Охолоджуюча рідина (етилен гліколь) 1 
9 Борти, розміром модуля 1,5м на 1,2м на основі стійок AST з імпрегнованою деревиною 

(Комплект с урахуванням радіусів 15м ). Ворота 2 шт. Країна виробник Німеччина 
(бажана). 

1 

10 Запірна арматура. Вентилі, фітинги, датчики і тощо. (Комплект). 1 
11 Ковзани прокатні виключно нові (хокейні та фігурні). Дитячі та жіночі у кількості не 

менше ніж 200 пар ROXA, Чоловічі хоккейні ковзани GRAF/FILA у кількості не 
менше ніж 200 пар,. Повний розмірний ряд. 

400 пар 

12 Стелажі для зберігання ковзанів 10 шт. по 45 пар кожній 10 шт 

13 Тент 15х10 м, зі скляним входом, загальна площа не менше ніж 150 м2  

Стійка-ресепшн не менже ніж 15 м/2 

Внутрішня електрична розводка 220 в (10 точок, 3,5 кВт) 

1 шт 

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

Розмір конструкції не менше ніж 6м х 4м х 3м, ємність для води 1 м.куб, труба 
подключения с электроподогревом 100 м пог 

1 шт 

15 Система зберігання речей під стійкою-ресепшн не менш ніж 100 місць 1шт. 
16 Електрощитова 1 
17 Меблі  тенту: не менше ніж 6 лав, розміром 2м х 0,4 м 1 
18 Внутрішня підлога тенту площею не менше ніж 150 м.кв. Комплект. З підвищеною 

зносостійкістю, товщина 20 мм.   
 1 

комплект 
19 Технічне огородження льодового комплексу 20 м/п (паркан-мобільне огорожа). Висота 

- 2м. Ширина - 2 м.  
1 

комплект 
20 Алюмінієві мачти  системи освітлення ковзанки, висота не менше ніж 4,5м, кожна 

мачта обладнана LED світильником у кількості 2шт, потужністю 100Вт, 4000 люмен з 
кольровими фільтрами (фіолетовими) 

6 шт 

21 Комплект декоративного освітлення: гірлянди з філоментними лампами, світлова 
температура 5400, 150 м.пог. 

1 шт 

22 Акустична система MAG NX A для музичного супроводження 6 точок звуку для 
зовнішнього використання, комутація 150 м.пог, комплект радіомікрофонів, пульт 
YAMAHA MG 10 

1 
комплект 

23 Вутрішній касовий модуль для продажів квитків/абонементів з 
необхідним касовим обладнанням (підключений до електропостачання та мережі 
інтернет) 

1шт 

24 Новорічна інсталяція по центру ковзанки з можливістю доступу до неї відвідувачів 1 шт 



катку. Загальна площа інсталяції 100м2, розміщення групи мінімум з 3 фігур, висота 
близько 3 м, ширина близько 1,5 м, матеріал – метал та декоративна ілюмінація. 
Додатково вид, форма та дизайн інсталяції узгоджується із Замовником. 

 
*В місцях де технічне завдання містить посилання на конкретні торговельну марку чи 
фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або 
виробника, вважати вираз "або еквівалент". 
 
Виконавець забезпечує повну працездатність розважальної зони, належну та безпечну експлуатацію 
протягом всього періоду роботи розважальної зони 

Період роботи льодової ковзанки з 19 грудня 2019 року по 31 грудня 2019 року. 
Режим роботи ковзанки з 09:00 до 22:00 (в цей час проводиться комерційній продаж квитків/абонементів 

Замовником) 
Режим роботи обладнання - цілодобово. 
Температура навколишнього повітря, для експлуатації ковзанки: до + 10˚С (максимально висока). 
Види активності на ковзанці: масове катання, аматорські змагання з фігурного катання 
Соціальна спрямованість: оздоровлення населення шляхом розвитку зимових видів спорту. 

У вартість послуги входить: організація  функціонування  льодової ковзанки, охорона всього обладнання, 
кваліфікований персонал, регулярне обслуговування льодового поля; заробітна плата персоналу, податки з 
заробітної плати, а також експлуатаційні витрати на весь період надання послуг, заправка фреону,  заправка 
етиленгликолем, запчастини, поточний ремонт і обслуговування техніки та обладнання, ГММ, оплата спожитої 
води та електроенергії з урахуванням підключення до міської електромережі з потужністю не менже ніж 350 
кВТ., оплата охорони, прибирання території.  


