
Специфiкацiя органiзацii та проведення заходiв

Всього: 504 000 грн. 00 коп. без П.ЩВ (п'ятсот чотири тисячi грн. 00 коп. без ПДВ)

Завiдувач вiддiлу художньоi творчостi

Педагог-органiзатор

Н. Петлицька

В. Стадников

лъ НайменуваIIня пос"пуf
С)д.

виlиiру
кiлькiсть Щiна без

Iшв
Сума без

пдв
l

прЕм,срА,
POCHAYNA EVENT HALL послчга 1 126 000,00 126 000,00

2
КУБОК ЧЕМПIОНА,
вул. Iжевська,2

послуга l 126 000,00 126 000,00

аJ
KYIV GOLDEN WAY, POCHAYNA
EVENT HALL пос:луГа l 12б 000,00 l2б 000,00

4
КУБОК ТРЕНЕРА,
пр, Тичини, l8, Легкоатлетичний манеж

пос)луга 1 126 000,00 126 000,00

Разом без П[В:
ПЩВ:

Всього без ПЩВ:

504 000.00

00,00

504 000,00



Графiк проведення заходiв.

Nъ Найменування заходу ,Щата проведення

1
прЕм,ерА,

Згiдно письмовоi заJIвки
замовника, що нада€ться не
пiзнiше нiж за 5 днiв до дати

пDоведення заходу.

2 КУБОК ЧЕМПIОНА,

Згiдно письмовоi заявки
замовникц що надасться не
пiзнiше нiж за 5 днiв до дати

пDоведення заходу.

1J KYIV GOLDEN WAY,

Згiдно письмовоi зiulвки
замовника, що надасться не
пiзнiше нiж за 5 днiв до дати

проведення заходу.

4 (кУБоК ТРЕНЕРА)

Згiдно письмовоi заrIвки
замовника, що надасться не
пiзнiше нiж за 5 днiв до дати

проведення заходу.

Завiдувач вiддiлу художньоi творчостi

Педагог-органiзатор

Н. Петлицька

В. Стадников



Щетальний опис

Специфiкацiя послуг з облашryвання мiсця проведення заходiв зi спортивного
танцю згiдно проекту Громадського Бюджету MicTa Кисва 598

1. ,,прЕм,€рА"
ЛЪ

н/п
Найменування послуг

Dдиниця
вiпrиру

Кiлькiс,
ь

1. Оренда примiщення :

- зitл для заходiв не менше 1700 кв.м.; примiщеЕня дJuI роздягilлень не
менше 450 кв.м.; зал для нагородження не менше 800 кв.м.
Примiщення мають вiдповiдати вимогам:
- комфортна температура у залi вiдповiдно до правил по caHiTapнoмy

утриманню та експлуатацii закладiв кончертного типу (кондицiювання
повiтря).
Забезпечення заздалегiдь (не менш нiж за l день до заходу) спiльного
опрацювання сценарного плану режисерськоi групи з звуко- та свiтло -
режисерами у закладi учасника;
- вся TexHiKa повинна пройти технiчнi перевiрки до заходу для
забезпечення безперебiйноi роботи збоi зв'язанi с неналежним станом
обладнання не допускаються;
- yci комутацiТ повиннi бути прокJIаденi в спецiа:rьних захисних коробах та

узгодженi з власником примiщення;
- розташування концертного заJIу не бiльше 10 хвилин пiшого ходу вiд
метро (правий берег);
- обов'язкова хороша акустика;
- електрозабезпечення;
- забезпечення послугами мережi IHTepHeT та (WI-FI);
- наявнiсть прилеглоi до мiсця проведення заходу безкоштовноi
автомобiльноi стоянки мiсткiстю не менше 300 паркомiсць;
- забезпечення у]!{ов для yracTi у захолi осiб з особливими потребами;
- забезпечення надання медичноi допомоги у разi потреби;
- забезпечення освiтлення, прибирання примiщень, туалетiв тощо;
- HMBHicTb гарлеробноi;
- органiзацiя безпеки пiд час заходiв (охорона);
- примiщення облаштоване необхiдними меблями (стiльцi, столи, вiша.тrа).

кв,м
кв.м
кв.м

1 700
450
800

1 Оренда спецiального танцюваJIьного покриття:
Ламiнована пiдлога З2 класу або вище, товщиною 8 мм. або бiльше. У
BapTicTb оренди входить: доставка по Кисву, монтаж, демонтаж.
Виконання даних робiт передбачае наявнiсть практичного досвiду
укладання специфiчного покриття з подчtльшим його використанням для
спортивних змагань

кв.м 280

3. оренда свiтлового обладнання:
динамiчний прилад СПОТ, лампа 575 Вт - 4 шт., динамiчний прилад ВОШ
LED RGBW 19х15 Вт - бшт., пульт керування свiтлом DI\Д(-l024,
свiтлодiодний Пар LED RGB 42х3 Вт - 8 шт., проектор PT-RZ21K 20000lm;
лимерний блок.
(Встановлення конструкuий для свiтлових приладiв. Пiдвiс свiтлових
приладiв за допомогою талi ланцюговоТ. Послуги художника-оператора
свiтла.)
У BapTicTb оренди входить: доставка по Киеву, монтаж, демонтаж.

комплек
т

1



Виконання даних робiт передбачас наявнiсть
виконання висотних монтажних робiт, посвiдчення
та наявнiсть спецiального спорядження.

практичного досвlду
монтажника-висотника,

4. Оренда звукового обладнання:
- 2-х смуговий елемент лiнейного масиву WST L'Acoustic КДRАi-12 ( або

аналог) - 12 шт.
- сабвуфер 1х18, потужнiсть 700 Вт.
- пiдсилювач потужностi з динамiчним дiапазоном 130 дБ, потужнiстю
пiдсилювання 4х1800 Вт/4 Ом.
- цифровий мiкшерний пульт 96кГц.
(Комплект комутацii та подовжувачiв. Послуги звукооператора.)
У BapTicTb оренди входить: доставка по Кисву, монтаж, де}49цаащ_

комплек
т

1

5. Трибуна розбiрна для розмiщення глядачiв. У BapTicTb оренди входить:

доставка по Киеву, монтаж, демонтаж. Комплектуеться поручнями безпеки
тaoбтягyеTЬсяткaнинoю'ДoДaTкoBoкoмпЛекTyеTЬcясЩ

п.м. l5

6 Облаштування зони ресстрацii спортсменiв шт 1

2. (КУБОК ЧЕМПIОНА), мiсце проведення - м. КиiЪо вуцЦя(9цýццt
лъ
н/п

Найпlеllу вання послуl-
ОдrIrtrrця
вимiру кiлькiстъ

1.
Оренда стiльцiв. У BapTicTb оренди входить: доставка по Кисву,
монтаж, демонтсtж.

шт 300

7
Оренда спецiального танцювЕ}льного покриття: Ламiнована пiдлога З2

кJIасу або вище, товщиною 8 мм або бiльше. У BapTicTb оренди входить:

доставка по Киеву, монтаж, демонтаж.

кв,м 340

3.

Монтаж (на висоту 14 MeTpiB) та демонтаж, оренда сценiчного
свiтлового обладнання: Moving head Terbly OK-108AR Led Wash бшт;
Moving head Terbly PT160R ВЕАМ 8шт; Led par 52*3WRGBA 16шт;

Ферма Ечrа Trus 30*30 20 м.п.;,Щiскобол; Електричнi лебiдки 4шт;
Ферми вертикальнi 10м.п.; Бiми 8шт; Лiнiйки (fri color) 21шт по
периметру мiсця проведення змагань.

комплект
1

1.
Оренда сценiчного обладнання (подiрл для вип сектору). У BapTicTb

оренди входить: доставка по Киеву, монтаж, демонтаж.
м.п. 25

Оренда сценiчного обладнання (лекоративна штора по периметру мiсчя
проведення змагань). У BapTicTb оренди входить: доставка по Киеву,
монтаж, демонтаж.

кв.м з50

б.
Оренда сценiчного обладнання (огоролжуючi тумби МЩФ бiлого
кольору).

шт 20

7. шт 3

8. Облаштування роздяг€lлень для спортсменiв (вiшаки) шт 20

9.
Оренда шкiряних диванiв. У BapTicTb оренди входить: доставка по
Кисву, монтаж, демонтаж.

шт 28

10.
Орендасценiчного обладнання (Led столи). У BapTicTb оренди входить:

доставка по Киеву, монтаж, демонтаж.
шт 15

11 шт 18

|2.
Облаштування зони нагородження, тумби нагородження 1,2,3 мiсце. У
BapTicTb оренди входить: доставка по Киеву, монтаж, демонтаж.

комплект 1

.Iжевська,2



3. (GOLDEN WАY )
лъ
н/п

НайпrенуваIIня IIосJI},г
)дrrницrl

вiлrипr,
Кiлькiсl

ь
1. Оренда примiщення :

Заll для заходiв не менше 1700 кв.м.
Примiщення для роздягалень не менше 450 кв.м.
Зал для нагороджеЕня не менше 800 кв.м.
Примiщення мають вiдповiдати вимогап{:
- комфортна температура у за;li вiдповiдно до правил по caHiTapнoмy

утриманню та експлуатацii закладiв концертного типу (кондицiювання
повiтря);
- забезпечення заздаJIегiдь (не менш нiж за l день до заходу) спiльного
опрацювання сценарного плану режисерськоi групи з звуко- та свiтло -
режисерами у закладi учасника;
- вся TexHiKa повинна пройти технiчнi перевiрки до заходу для
забезпечення безперебiйноТ роботи збоi зв'язанi с неналежним станом
обладнання не допускаються;
- yci комутацii повиннi бути прокладенi в спецiальних захисних коробах та

узголженi з власником примiщення;
- розтаrIIування концертного зЕrлу не бiльше 10 хвилин пiшого ходу вiд
метро (правий берег);
- обов'язкова хороша акустика;
- електрозабезпечення;
- забезпечення послугами мережi IHTepHeT та (WI-FI);
- наявнiсть прилеглоi до мiсця проведення заходу безкоштовноТ
автомобiльноi стоянки мiсткiстю не менше 300 паркомiсчь;
- забезпечення умов для участi у заходi осiб з особливими потребами;
- забезпечення надання медичноi допомоги у разi потреби;
- забезпечення освiтлення, прибирання примiщень, туалетiв тощо;
- наявнiсть гардеробноi;
- органiзацiя безпеки пiд час заходiв (охорона);
- примiщення облаштоване необхiдними меблями (стiльцi, столи, вiшала).

кв.м
кв.м
кв.м

1 700
450
800

7 Оренда спецiа-пьного танцюваJIьного покриття:
Ламiнована пiдлога 32 класу або вище, товщиною 8 мм або бiльше. У
BapTicTb оренди входить: доставка по Кисву, монтаж, демонтаж.
Виконання дЕlних робiт передбачае наявнiсть практичного досвiду
укJIадання специфiчного покриття з подальшим його використанням для
спортивних змагань

кв.м 280

3. Оренда свiтлового обладнання :

динамiчний прилал СПОТ, лампа 575 Вт - 4 шт., динамiчний прилад ВОШ
LED RGBW 19х15 Вт - бшт., пульт керування свiтлом DMX-1024,
свiтлодiодний Пар LED RGB 42х3 Вт - 8 шт., проектор PT-RZ21K
20000lm; димерний блок.
(Встановлення конструкций для свiтлових прилалiв. Пiдвiс свiтлових
приладiв за допомогою талi ланцюговоТ. Послуги художника-оператора
свiтла.)
У BapTicTb оренди входить: доставка по Киеву, монтаж, демонтаж.
Виконання даних робiт перелбачае наявнiсть практичного лосвiду
виконання висотних монтажних робiт, посвiдчення монтажника-висотникц
та наявнiсть спецiа-пьного спорядження.

комплек
т

l

4. Оренда звукового обладнання:
- 2-х смуговий елемент лiнейного масиву WST L'Acoustic KARAi-12 ( або

комплек
т

1



анаJIог) - 12 шт.
- сабвуфер 1х18, потужнiсть 700 Вт.
- пiдсилювач потужностi з динамiчним дiапазоном 130 дБ, потужнiстю
пiдсилювання 4xl800 Вт/4 Ом,
- цифровий мiкшерний пульт 9бкГц.
( Комплект комутацii та подовжувачiв. Послуги звукооператора.)
У BapTicTb оренди входить: доставка по Кисвуо монтаж, демонтаж

5. Трибуна розбiрна для розмiщення глядачiв. У BapTicTb оренди входить:
доставка по Киеву, монтаж, демонтаж. Комплекту€ться поручнями безпеки
та обтягусться тканиною, додатково комплектуеться стiльцями.

п.м. 15

6 Облаштування зони реестрацii спортсменiв шт 1

4. (КУБОК ТРЕНЕРА>>, мiсце проведення - м. КиiЪ, пр.Тичини, 18, Легкоатлетичний
манеж

лъ
н/п

Найлrенування пос"цуг
Одиниц
я вiмиrr}

Кiлькiс,
ь

l Оренда спецiального танцювального паркетного покриття (натуральний
щитовий паркет, деревянi дубовi щити 0,96*0,96м, товщина 1,6 см), У
BapTicTb оренди входить: доставка по Кисву, монтаж, демонтаж.
Виконання даних робiт передбачас наявнiсть практичного досвiду
укладання специфiчного покриття з подальшим його використанням для
спортивних змагань

кв.м 350

7 Оренда свiтлового обладнання
(Встановлення конструкций для свiтлових приладiв -16 шт. Пiдвiс
свiтлових прилалiв за допомогою талi ланцюговоi CHAIN MASTER 0,5 т.
- 8 шт. Освiтлення за допомогою прилада зirливного свiтла СВТГ (1000
Вт) - 36 шт. Освiтлення за допомогою прилада Роwеr Light B-EYE ML-
1941 (RGBW) - 1б шт. Освiтлення за допомогою прилада FRЕЕ COLOR
P543RGBW - 12 шт. Освiтлення за допомогою прилада Silver Star CYAN
6000 - освiтлення за допомогою прилада Роwеr Light sRA - 12 шт.
Освiтлення за допомогою прилада Рrо Lux Hot Веаm 280 - 16 шт.
Встановлення пульту керування свiтлом SGM PILOT 3000 - l шт.
Встановлення силового приладу керування свiтлом Щимерний блок Lite
PUTER (б KaHa:riB по 3000 Вт) - 1 шт. Послуги художника-оператора
свiтла.)
У BapTicTb оренди входить: доставка по Киеву, монтаж, демонтаж.
Виконання даних робiт передбачае наявнiсть практичного досвiду
виконання висотних монтажних робiт, посвiдчення монтажника-
висотника, та наявнiсть спецiа:lьного спорядження.

комплект l

J. Оренда звукового обладнання.
(Пiдсилювач потужностi - VХ1800 - 2 шт. Мiкшерний пульт
SOLJNDCRAFT MPMI 2012 - 1 шт. Колонки RSE 1000 ВТ - б шт,
необхiдними пiдставками та треногами. Радiомiкрофон M-PRO АЗ 24 -
шт. Комплект комунiкацiТ та подовжувачiв. Послуги звукооператора).
BapTicTb оренди входить: доставка по Киеву, монтаж, демонтаж

з
2
у

комплект 1

4. Трибуна розбiрна 5ти ярусна для розмiщення глядачiв. У BapTicTb оренди
входить: доставка по Киеву, монтаж, демонтаж, Комплектуеться
порr{нями безпеки та обтягуеться тканиною - по заднiй i боковим
cTopoHaJ\,I. Необхiдна додаткова комплектацiя стiльцями.)

п.м. 20

5. Оренда стiльцiв. У BapTicTb оренди входить: доставка по Кисву, монтаж,
демонтаж.

шт 200



6. Облаштування зони ресстрацii (оренда виставкового обладнання cTiHoBi
панелi)

кв.м. l5

,7. Облаштування роздягч}лень
вiшаки). У BapTicTb оренди
демонтаж.

для спортсменiв
входить: доставка

шт з0

8. облаптlуgанцд зони змагань огороджувальною конструкuiею по
периметру (металоконструкцii з рекJIамними щитами - панелi композитнi
EKOBOND 3mm). У BapTicTb оренди входить: доставка по Киеву, монтаж,
демонтаж.

шт 20


