
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення спрощеної/допорогової закупівлі 

UA-2021-07-12-009991-c 
 

Найменування замовника: Комунальне підприємство "Молодіжне творче об'єднання" 
Дніпровської міської ради  

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 30268758 

Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. 
Набережна Заводська, 53 

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

Олена Хавило, +380567884702, mparkdmr@gmail.com 

Вид предмета закупівлі: Товари 

Назва предмета закупівлі: Фарба, демінералізована вода, комплект розмітки для 
льодового поля та супутні послуги 

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:24310000-0: Основні неорганічні хімічні речовини 

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 

Фарба, 
демінералізована вода, 
комплект розмітки для 
льодового поля та 
супутні послуги 

ДК 021:2015: 24310000-0 
— Основні неорганічні 
хімічні речовини 

5 найменувань  49068, Україна, 
Дніпропетровська 
область, м.Дніпро, вул. 
Набережна Заводська, 
53  

до 31 липня 
2021  

 

Умови оплати: 

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

Поставка товару   Пiсляоплата  15  Робочі  100  

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 68 600,00 UAH 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)   68600 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 343,00 UAH 

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

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 21 липня 2021 00:00 



Дата та час розкриття тендерних пропозицій: відсутній  

Дата та час проведення електронного аукціону: 21 липня 2021 12:26  

 



      Додаток №1 
                                                                                                    до оголошення  

про проведення 
                                                                                   спрощеної закупівлі 

 
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

 

№ 
п/
п 

Найменування товару 
Од. 

виміру К-сть 

1  Фарба для льоду на основі діоксину титану, 
карбонат кальцію, присадок м2  

1800 
2 Демінералізована вода літр 2000 

3 Комплект розмітки льодового поля компл. 1 

 Послуги   

1 Фарбування льоду  1 800 м2 посл. 1 

2 Нанесення розмітки згідно технології посл. 1 

 
 
Якість та надійність предмету закупівлі повинні відповідати 

наступним вимогам: 
- товар повинен бути придатний для цілей, для яких товар такого роду 

звичайно використовується;  
-  товар повинен бути укомплектований та упакований належним чином, 

що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні; 
- упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезення та 

вантажно-розвантажувальних роботах. 
 
Товар, що поставляється повинен відповідати встановленим для даного 

Товару технічним вимогам, що підтверджує якість Товару, забезпечує його 
безпеку для життя і здоров'я користувачів. 

Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим, якісним, та 
таким що не використовувався. 

Доставку товару здійснює Постачальник за свій рахунок. Умовою 
поставки Товару є безкоштовна доставка на територію Замовника за адресою: 
Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 53 «Нова сучасна спортивна 
споруда зі штучним льодом «Льодова арена» 

Послуги здійснюється за рахунок Постачальника. 
 
 
 

до предмету закупівлі ДК 021:2015 CPV код:  24310000-0 Основні 
неорганічні хімічні речовини   (Фарба, демінералізована вода, комплект 
розмітки для льодового поля та супутні послуги). 
 



 Учасник при формуванні ціни повинен здійснити обстеження об’єкта, 
здійснити необхідні уточнюючі заміри, надати у складі своєї пропозиції акт 
обстеження в довільній формі з датою та часом відвідування об’єкта та 
підписом уповноваженої особи Замовника, врахувати усі витрати на 
пакування, доставку, навантаження/розвантаження, послугу фарбування та 
нанесення розмітки з урахуванням усіх платежів, які можуть бути ним 
понесені у ході виконання договору про закупівлю. 

 

 

Технічне завдання на фарбування і  
нанесення хокейної розмітки для льодового покриття 

 
       Загальна площа фарбування льоду: 1800 м2 
Пофарбування льоду емульсією на основі діоксид титана, карбонат кальцію з 
додаванням необхідних стабілізуючих присадок. 
 
 
Вимоги до фарбування: 
1. Фарбування виконується фарбувальною рамкою з форсунками. 
2. Фарбування відбувається в 3-4 шари з фіксуючою поливкою між шарами. 
3. Загальна товщина пофарбованого шару льоду не менше 3 мм. 
4. Фарбування повинно виключити відблиски від штучного освітлення. 
5. Фарбування повинно бути рівномірним і виключити видиму різницю між 
зонами фарбування. 
6. Загальний об 'єм фарбувальної суспензії не менше 2000 кг при кількості 
сухої фарби в масі не менше 12% 
 
        Нанесення розмітки 
Вимоги до розмітки: 
1. Розмітка виконується тканинним папером синього і червоного кольору,     
призначеним для льодових арен. 
2. Розмітка здійснюється згідно стандарту IIHF. 


