
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2020-03-23-002762-b 
 

1. Найменування замовника: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"СЄВЄРОДОНЕЦЬКВОДОКАНАЛ" 

 Purchasing body: KOMUNALNE PIDPRYYEMSTVO 
"SYEVYERODONETSKVODOKANAL" 

 National ID: 35549138 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 35549138 

3. Місцезнаходження замовника: 93404, Україна, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана 
Ліщини, буд. 13 

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

Варвара Штогрина, +380662612880, severvodokanal@gmail.com 

 Contact point: Varvara Shtohryna 

41. Вид предмета закупівлі: Товари 

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 

Відкритий льодовий 
каток зі штучним 
льодом сезонної 
експлуатації для 
масового катання і 
тренувань 

ДК 021:2015: 
44210000-5 — 
Конструкції та їх 
частини 
CPV: 44210000-5 

1 штуки  93400, Україна, 
Луганська область, м. 
Сєвєродонецьк, вул. 
Маяковського, буд. 28  

до 10 червня 2020  

 
91. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип оплати Період, 
(днів) Тип днів 

Розмір 
оплати, 

(%) 

Дата 
виставлення 
рахунку  

Після надходження фінансування та на 
підставі рахунку та банківської гарантії 
обслуговуючого банку постачальника.  

Аванс  15  Календарні 30  

Дата 
виставлення 
рахунку  

Після надходження фінансування та на 
підставі рахунку та банківської гарантії 
обслуговуючого банку постачальника.  

Аванс  15  Календарні 30  

Дата 
виставлення 
рахунку  

Після надходження фінансування та на 
підставі рахунку та банківської гарантії 
обслуговуючого банку постачальника.  

Аванс  10  Календарні 30  

Поставка 
товару  

 Пiсляоплата 15  Календарні 10  

 
10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 5 500 000,00 UAH 
102. Джерело фінансування закупівлі: 
 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Інше  Внесок до статутного капіталу  5500000 UAH  



 
11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 55 000,00 UAH 

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

відсутня  

13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 23 квітня 2020 17:00 

14. Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): 160 830,00 UAH 

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

16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій відсутній  

17. Дата та час проведення електронного аукціону: 29 травня 2020 12:39  

18. Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

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



 

ДОДАТОК  4 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 

1. Найменування предмета закупівлі. (44210000-5 Конструкції та їх частини (Відкритий 
льодовий каток зі штучним льодом сезонної експлуатації для масового катання і 
тренувань)) 
(44210000-5 Constructions and their parts (Outdoor ice skating rink with seasonal ice  
for mass skating and training)) 

 
Розміри льодового катка, м 30х60 
Температура навколишнього 
повітря, для експлуатації катка До + 16˚С (максимально висока)  

Кількість ковзанок (кортів), що 
обслуговуються одночасно 
холодильною установкою, шт.. 

1 (один) 

Режим роботи ковзанки Періодичний, 16 годин / добу 
Період роботи ковзанки з листопада по березень, включно 

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

Соціальна спрямованість Комерційний каток для масового катання 
 

Специфікація та комплектація предмета закупівлі 
 
Теплообмінник катку із поліетиленових трубопроводів 
зовнішнім діаметром  від 20 мм до 25 мм площею 1800 м. 
кв., з колекторною системою iз ПЭ труб диаметром до 200 
мм.по  продольній  чи поперечній стороні льодової арени. 
Эпюра укладки труб теплообменника от 80 до 100 мм. 
Муфтовые соединения - пайка в раструб. 

компл. 1 

Холодильний агрегат холодильною потужністю від 400 кВт  
при температурі повітря +15 С і температурі 
холодоносіявід  -8 С (+ - 1С ) до  -12 С(+ - 1С), з насосною 
группою. Возможна поставка Б/У оборудования  при 
соответствии вышеуказанным требованиям 

компл. 1 

Борт хокейний одинарний, поліетиленовий, білого кольору 
на сталевій рамі або оцинкованій, висотою не меньше 1222 
мм. із перилом та відбійною планкою та остеклением 
высотой 1600 мм в бросковой зоне и 800 мм по периметру.  
По периметру льодового покриття із заокругленими 
поворотами радіусом від 5 м до 8.5 м. Возможна поставка 
Б/У оборудования  при соответствии вышеуказанным 
требованиям 

компл. 1 

Розчин етиленгліколю 40% або еквівалент у необхідній 
кількості л. 15000 

Пристрій для заточування ковзанів полуавтоматичний шт. 1 

Гумові доріжки для пересування на ковзанах товщина  не 
меньше 5 мм. м2 260 

 
2. Місце поставки товарів: Україна, 93400,  м. Сєвєродонецьк, вул.Маяковського, буд. 28 
Строк поставки товарів: до 10червня 2020р. 
Супровідні документи до предмета закупівлі (свідоцтва, довідки, сертифікати, паспорт, тощо). 

 


