
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2021-06-01-011270-b 
 

Найменування замовника: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ 
МІСЬКИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ 
"СПОРТ ДЛЯ ВСІХ" 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 38158719 

Місцезнаходження замовника: 61101, Україна, Харківська область, м. Харків, пр.Науки, 
будинок 43 

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

Юрій Степанович Нестерук, +380577252076, 
kp.sport.dlja.vsih.kharkiv@gmail.com 

Вид предмета закупівлі: Роботи 

Назва предмета закупівлі: Виконання проєктно-вишукувальних робіт по об'єкту: Нове 
будівництво фізкультурно-оздоровчої споруди «Льодова 
арена» за адресою: вулиця Морозова, 1-Г у м. Харкові  

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 

Виконання проєктно-
вишукувальних робіт по 
об'єкту: Нове будівництво 
фізкультурно-оздоровчої 
споруди «Льодова арена» за 
адресою: вулиця Морозова, 
1-Г у м. Харкові  

ДК 021:2015: 45220000-5 
— Інженерні та 
будівельні роботи 

1 роботи  61036, Україна, 
Харківська 
область, 
м.Харків, 
вулиця 
Морозова, 1-Г  

до 30 
листопада 2021 

 

Умови оплати: 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип днів Розмір 
оплати, 
(%) 

Виконання 
робіт  

Розрахунки за цим Договором проводяться у 
безготівковій формі, поетапно шляхом 
перерахування грошових коштів в строк, що не 
перевищує 30-ти календарних днів з моменту 
підписання Сторонами Акту здачі-приймання 
виконаних робіт по відповідному етапу робіт  

Пiсляоплата 30  Календарні 100  

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 12 500 000,00 UAH 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   12500000 UAH  



 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 62 500,00 UAH 

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

відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 17 червня 2021 17:00 

Мова тендерної пропозиції: українська 

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: відсутній , після завершення електронного аукціону  

Дата та час проведення електронного аукціону: 18 червня 2021 14:45  

Вид та умови надання забезпечення пропозицій 
учасників:  

Замовником вимагається надання Учасником 
забезпечення тендерної пропозиції у формі 
електронної банківської гарантії. Форма та зміст 
банківської гарантії повинні відповідати вимогам 
наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України від 14 грудня 2020 
р. № 2628, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 03 березня 2021 р. за № 275/35897 «Про 
затвердження форми і Вимог до забезпечення 
тендерної пропозиції / пропозиції». Банківська 
гарантія подається учасниками у складі тендерної 
пропозиції процедури закупівлі через електронну 
систему закупівель. Подання, отримання електронної 
банківської гарантії здійснюється відповідно до 
положень Закону України «Про електронні 
документи та електронний документообіг», а саме: 
електронний документ підписується шляхом 
накладання кваліфікованого електронного підпису, 
або кваліфікованої електронної печатки (у разі 
наявності), що прирівняні до власноручного підпису 
уповноваженої особи гаранта та його печатки 
відповідно. Строк дії банківської гарантії повинен 
бути не менше ніж строк, протягом якого тендерні 
пропозиції є дійсними. Сума банківської гарантії: 
50 000 грн. (п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.) Більш 
детально у тендерній документації 

Розмір надання забезпечення пропозицій учасників: 50000 UAH 

Розмір та умови надання забезпечення виконання 
договору про закупівлю: 

відсутні 
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ДОДАТОК  1 

до тендерної документації  
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВІДПОВІДНА 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 
Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, 
запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, 
сертифікатів. 
Усі назви торговельних виробників, марок чи моделей, які зазначені у Технічному завданні та 
додатках до нього, мають розумітися та сприйматися Учасником як назва виробників, 
торговельної марки чи моделі або їх еквівалент з еквівалентними або кращими технічними, 
експлуатаційними та якісними характеристиками. Еквівалентним обладнанням (виробами, 
матеріалами) для цієї тендерної документації є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі 
самі (еквівалентні) або кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з 
передбаченими  в тендерній документації.Підтвердження відповідності пропозиції Учасника 
необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, у тому 
числі відповідній технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи 
опису предмета закупівлі) у вигляді листа-гарантії наступного змісту: «Ми, зазначити 
найменування Учасника підтверджуємо відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, 
кількісним характеристикам до предмета закупівлі, технічній специфікації та іншим вимогам 
до предмету закупівлі, що містяться в  тендерній документації, в т.ч. Додатку 2 тендерної 
документації, а також підтверджуємо можливість виконання робіт, у відповідності до вимог, 
визначених згідно з умовами тендерної документації» 
 

ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ 
Виконання проєктно-вишукувальних робіт по об'єкту: Нове будівництво 
фізкультурно-оздоровчої споруди «Льодова арена» за адресою: вулиця 

Морозова, 1-Г у м. Харкові 
№ 
п/п Перелік основних даних і вимог Основні дані і вимоги 

1 Назва та місце знаходження об’єкту Нове будівництво фізкультурно-оздоровчої 
споруди «Льодова арена» за адресою: вулиця 
Морозова, 1-Г у м. Харкові 

2 Підстава для проєктування Договір від ________ № _______  
3 Вид будівництва Нове будівництво  
4 Дані про інвестора Харківська міська рада 
5 Дані про замовника КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР 
ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ "СПОРТ 
ДЛЯ ВСІХ" 
Адреса: Україна, 61101, Харківська обл., місто 
Харків, пр. Науки, будинок 43 

6 Джерело фінансування Спеціальний фонд бюджету Харківської міської  
ради 

7 Дані про підрядника Визначається  у відповідності до вимог Закону 
України №922 «Про публічні закупівлі» (зі 
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змінами) 
8 Дані про проєктувальника Визначається  у відповідності до вимог Закону 

України №922 «Про публічні закупівлі» (зі 
змінами) 

9 Стадійність проєктування Трьох стадійне: Ескізний Проєкт, Проєкт, Робоча 
документація  

10 Інженерні вишукування Інженерно-геодезичні вишукування виконуються 
проектувальником з внесенням електронної 
версії результатів зйомки М 1:500 в 
геоінформаційну систему м. Харкова. 
Інженерно- геологічні вишукуваня виконуються 
проектувальником. 

11 Основні архітектурно-планувальні, 
містобудівні вимоги і 
характеристики об’єкту що 
проєктується 

1. Підготовка необхідних документів для 
отримання містобудівних умов та обмежень в 
уповноваженому органі містобудування та 
архітектури м. Харкова та виконання супроводу 
для його отримання.  
2. Виконання проєктно-вишукувальних робіт по 
об'єкту: Нове будівництво фізкультурно-
оздоровчої споруди «Льодова арена» за адресою: 
вулиця Морозова, 1-Г у м. Харкові 
Розробка проєктно-кошторисної документації  по 
об’єкту «Нове будівництво фізкультурно-
оздоровчої споруди «Льодова арена»  за адресою  
вулиця Морозова, 1-Г у м. Харкові», виконується 
відповідно до постанови КМУ від 11.05.2011 № 
560 «Порядок затвердження проектів 
будівництва і проведення їх експертизи».  
Архітектурно - планувальні рішення 
фізкультурно-оздоровчої споруди виконати 
відповідно до вимог нормативних документів 
(ДБН В.2.2-13 «Спортивні та фізкультурно-
оздоровчі споруди» зі зміною №1 від 1.10.2010р., 
ДБН В.2.2-9 «Громадські будинки та споруди»). 
Зовнішні огороджуючі конструкції споруди 
виконати енергозберігаючими згідно до вимог 
діючих будівельних стандартів. 
Рішення по опорядженню фасадів попередньо 
погодити із Замовником. 
Архітектурно - планувальні вимоги: 
3. Льодове поле-трансформер (розмір 30х60 м) 
для проведення спортивних змагань з чотирьох 
олімпійських видів спорту (хокей, фігурне 
катання, шорт-трек, баскетбол), а також 
проведення змагань з баскетболу, вистав або 
концертів на паркеті при переобладнані поля. 
Трибуни для глядачів на 2 000 місць з них не 
менше 6 VIP-лож на 8 персон кожна; 
Архітектурно-планувальні рішення льодової 
арени з забезпеченням достатнього рівня 



35 
 

комфорту. Для поля передбачити професійні 
хокейні борта з хвіртками для гравців, хокейною 
розміткою поля, воротами для 
льодопритиральної машини з захисним склом для 
глядачів в комплекті з боксами та захисною 
сіткою; 
4. Льодове поле для проведення змагань та 
тренувань п’ятого олімпійського виду спорту, а 
саме кьорлінгу на чотири полоси. Місця для 
глядачів передбачити в кафе біля поля. 
5. Кількість роздягалень, санвузлів та душових 
для спортсменів та глядачів прийняти не менше 
нормативних вимог та вимог окремих федерацій 
та не менше ніж: 

1.1. Роздягальні для команд – 6 шт.; 
1.2. Роздягальні для фігурного катання, 

шорт треку та кьорлінгу –4 шт. 
1.3. Роздягальні для суддів  
Роздягальні адаптувати під потреби гравців в 
кьорлінг на візках. 

6. Передбачити зали ЗФП та СФП для 
спортсменів-хокеїстів зі спеціальними 
тренажерами – «сухий лід» для опрацювання 
точності кидка по воротам, техніки володіння 
шайбою; 
7. Для фігуристів передбачити зал хореографії та 
акробатики окремими зонами; 
8. Передбачити тренажерний зал; 
Для льодового поля-трансформера запроєктувати 
системи управління звуком арени, спортивного 
освітлення, відео і мультимедіа; 

9. В складі приміщень тренувального блоку 
передбачити вхідні групи з холом, гардеробну 
та санвузли для відвідувачів (глядачів), кафе 
(фудкорт), зону прокату ковзанів (з зоною 
видачі, шафами зберігання та заточкою 
ковзанів), приміщення технічного персоналу, 
приміщення для зберігання інвентаря; 

10. Передбачити технічні приміщення та місця 
зберігання обладнання; 

11. Паркувальні місця згідно з діючими нормами. 
Проєктом передбачити окремий майданчик 
автобусного транспорту для трансляцій 
змагань та вистав, передбачити місце для 
встановлення ПТС площею не менше 200м2, 
можливість влаштування тимчасового 
кабельного мосту. 

Проєктом передбачити наступне: 
- облицювання стін та підлоги в місцях масового 
скупчення та руху людей з можливістю 
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щоденного вологого прибирання; 
- у вбиральнях та душових облицювання стін та 
підлоги керамічною плиткою; 
- запроєктувати приєднання до інженерних 
мереж водопостачання та водовідведення; 
- систему теплопостачання обрати в складі 
ескізного проєкту;  
- розробити систему холодопостачання льодового 
поля; 
- розробити систему опалення, вентиляції, 
димовидалення та кондиціонування будівлі та 
інші розділи, необхідні для її належного 
функціонування;  
- розробити систему автоматичного 
пожежогасіння згідно діючих норм; 
- розробити розділи охоронної сигналізації, 
охоронного відео спостереження, пожежної 
сигналізації, оповіщення про пожежу, контролю 
доступу; 
- врахувати можливість експлуатації льодової 
арени як для спортивних змагань так і для 
масового катання на ковзанах, запроєктувати всі 
необхідні для цього приміщення; 
- передбачити відповідність вимогам ведення 
трансляції міжнародних спортивних змагань; 
- для льодового поля-трансформера передбачити 
систему відеосуддійства з використанням 8 
камер; 
- передбачити електронне табло в кожній 
роздягальні для основних команд; 
- врахувати вимоги до освітлення льодової арени 
з можливістю трансляції спортивних заходів та 
вистав; 
- передбачити наявність кафе, місце 
розташування закладів харчування повинно бути 
зручним для відвідування гостей комплексу, 
водночас не заважати технологічним потребам 
льодової арени; 
- врахувати всі необхідні заходи для забезпечен-
ня доступності споруди для маломобільних груп 
населення та осіб з інвалідністю; 
- врахувати необхідність виконання робіт з 
благоустрою навколишньої території; 
- врахувати в проєкті необхідну кількість 
паркувальних місць згідно відповідних 
нормативів. 

12 Черговість будівництва В одну чергу з виділенням етапу підготовчих 
робіт. 

13 Визначення класу (наслідків) 
відповідальності, та установленого 

Виконати розрахунок відповідно до вимог  
ДСТУ 8855:2019 
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строку експлуатації  
14 Об’ємно-планувальні рішення, 

потужність, характеристика 
об’єкту, виробнича програма 

1. Об’ємно-планувальні рішення. 
1.1. Архітектурно-планувальні рішення виконати 
у відповідності до діючих будівельних норм, 
технічних умов інженерних служб міста та 
Завдання на проєктування затвердженного 
Замовником; 
1.2. Основні планувальні рішення та 
функціональне зонування погодити з 
Замовником; 
1.3. Вимоги до конструктивних рішень: 
- забезпечити дотримання вимог діючих 
будівельних норм; 
- передбачити використання швидкомонтованих 
великопрогінних конструкцій заводського 
виготовлення з безопорним прольотом до 60 
метрів; 
- гарантія якості металевих конструкцій 
заводського виготовлення повинна бути 
підтверджена сертифікатом якості по стандартам 
ISO 9001; 
- комплектність поставки конструкцій 
виготовлених в заводських умовах повинна 
забезпечувати повний набір матеріалів для стін, 
покрівлі, прорізів та кріплення; 
- структурні секції огорожувальних конструкцій, 
шириною не менше 1041 мм, повинні бути 
виготовлені з окрашеної сталі що відповідають 
стандарту ASTM A653 або аналогу з попереднім 
захистом від корозії цинковим покриттям Z275 
(сорт сталі 40 и/або 50); 
- інші частини будівлі передбачити в 
залізобетонному каркасі; 
- конструктивні рішення фундаментів згідно 
розрахунку та інженерно-геологічних умов 
ділянки будівництва. 
2. Характеристика об’єкту 
2.1. Площа земельної ділянки – 4.1024 га 
2.2. Площа забудови будівлі – визначити 
проєктом 
2.3. Загальна площа приміщень – визначити 
проєктом 
2.4. Загальна кількість глядацьких місць для 
льодової арени – 2 000 глядацьких місць  
3. Функціональне призначення 
Льодова арена призначена для проведення 
всеукраїнських та міжнародних змагань, а також 
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навчально-тренувальних зборів національних 
збірних команд України з п’яти олімпійських 
видів спорту, а саме: 
• Хокей 

• Фігурне катання 

• Шорт трек 

• Кьорлінг 

• Баскетбол 

А також вистав або концертів на паркеті при 
перевлаштуванні льодового поля-трансформера, 
культурно-масових  і розважальних заходів, свят, 
концертів и вистав. 

15 Вимоги до благоустрою майданчика 
та доступність для маломобільних 
груп населення 

Відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 та ДБН 
В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель та 
споруд» 

16 Вимоги щодо розроблення розділу 
«ОВНС» 

Відповідно до положень законодавства (ДБН 
А.2.2-3-2014,  А.2.2-1-2003) 

17 Вимоги з енергозбереження та 
енергоефективності 

Виконати відповідно до вимог ДСТУ Б А.2.2-8 
«Енергоефективність». 
Передбачити: 
- систему часткової рекуперації та використання 
зворотного тепла від холодильного агрегату на 
власні потреби ковзанки; 
- системи зовнішнього та внутрішнього 
освітлення запроєктувати із застосуванням 
енергозберігаючих технологій; 
- клас енергетичної ефективності будівлі - не 
нижче «С». 

18 Вимоги до режиму безпеки та 
охорони праці 

Згідно діючих БНіП, інструкцій та  
ДБН В.1.1-7:2016, ДБН А.3.2-2-2009 

19 Вимоги до системи 
протипожежного захисту об’єкта 

Відповідно до вимог ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна 
безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги» 

20 Вказівки про кількість екземплярів 
ПКД 

Проєктну документацію виконати українською 
мовою згідно завдання на проєктування. 
Документацію видати замовнику в чотирьох 
примірниках, додатково - 1 примірник на 
цифрових носіях.  
Кошторисну частину розробити з використанням 
програмного комплексу АВК-5.  

 
 
 
 
 
 
 


