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Вих. №11 від 15.12.2018р. Голові тендерного комітету 
КЗ "Міський спортивний комплекс «Азовець» 

Кіор Єлизаветі Василівні 

ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ 

Ми , ТОВ «ЕВРО ИНВЕСТ», надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах та 

підписання договору на закупівлю за кодом 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, згідно з технічними вимогами Замовника торгів. 

Вивчивши тендерну документацію і технічні вимоги (надалі ТЗ), на виконання 

зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та 

погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій 

пропозиції за цінами, вказаними в таблиці. 
 

№ 
з/п 

 

Найменування предмету 
закупівлі 

 

Одинці 
виміру 

 
Кількі 

сть 

Ціна за 1 

послугу, грн. без 

ПДВ 

 
Сума, грн. без ПДВ, 

1 Надання послуг з використання 

та технологічного забезпечення 

функціонування льодового 

катку в м. Маріуполь в зимовий 
період 

 

послуга 
 

1 
 

1 166 665, 80 

 

1 166 665, 80 

Всього без ПДВ 1 166 665, 80 

ПДВ 233 333, 16 

ВСЬОГО з ПДВ 1 399 998, 96 

1. Ціна включає в себе всі витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, 

страхування та інші витрати, сплату податків і зборів тощо. 

2. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції. 

3. Ми зобов'язуємося укласти договір про закупівлю не пізніше ніж через 20 днів з дня 

прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної 

документації. З метою забезпечення права та оскарження рішень Замовника договір про 

закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб- 

порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. 

 

 

 
Директор                                                      Ходарев О.В. 
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Вих. №12 від 15.12.2018р. Голові тендерного комітету 
КЗ "Міський спортивний комплекс 

«Азовець» Кіор Єлизаветі Василівні 

 

Технічне завдання 
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 використання та технологічного забезпечення функціонування льодового 

катку в м. Маріуполь в зимовий період  

Робота льодового катка  з 01 січня 2019 року по 28 лютого 2019 року. 

Режим роботи ковзанки з 09:00 до 22:00 (13 годин/добу, без вихідних), в цей час проводиться 

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 послуг входить: організація  функціонування  льодового катка, охорона всього 

обладнання та майна, кваліфікований персонал, заточка ковзанів; 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, прибирання території, вивезення ТПВ, демонтаж 

(загрузочні роботи, транспортування, послуги автокрану, вантажників), перевезення будиночка-каси та 

трибун на місце їх первинного розташування. 

 

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); 
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- 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; 

-  300 м силового кабелю.                                                                                                        

  
 

 

Директор   Ходарев О.В. 
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