
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2021-07-08-002713-c 
 

Найменування замовника: Департамент капітального будівництва Дніпропетровської 
обласної державної адміністрації 

Категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування або 
правоохоронний орган 

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 04011650 

Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, вул. 
Старокозацька, 34 

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

Юлія Масльоха, +380563730123, maslekha@adm.dp.gov.ua 

Вид предмета закупівлі: Роботи 

Назва предмета закупівлі: Виконання проектно- вишукувальних робіт по об’єкту: 
Реконструкція універсального видовищно-спортивного палацу 
"Метеор" за адресою: вул. Макарова, 27-А, м. Дніпро (ДК 
021:2015:71250000-5 Архітектурні, інженерні та геодезичні 
послуги) 

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 проектно- 
вишукувальних робіт по 
об’єкту: Реконструкція 
універсального видовищно-
спортивного палацу "Метеор" 
за адресою: вул. Макарова, 27-
А, м. Дніпро (ДК 
021:2015:71250000-5 
Архітектурні, інженерні та 
геодезичні послуги) 

ДК 021:2015: 
71250000-5 — 
Архітектурні, 
інженерні та 
геодезичні послуги 

1 роботи  49000, Україна, 
Дніпропетровська 
область, Дніпро, вул. 
Старокозацька,34  

до 31 грудня 
2021  

 

Умови оплати: 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип 
днів 

Розмір 
оплати, 
(%) 

Виконання 
робіт  

Оплата за виконані роботи проводиться після 
надходження коштів з бюджету на розрахунковий 
рахунок Замовника для фінансування зазначених 
робіт на підставі підписаного акту здачі-приймання 
робіт по відповідному етапу, згідно фактично 
виконаних обсягів.  

Пiсляоплата  10  Робочі 100  

 



Очікувана вартість предмета закупівлі: 13 600 000,00 UAH 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет  Обласний бюджет  13600000 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 68 000,00 UAH 

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

відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 30 липня 2021 12:00 

Мова тендерної пропозиції: українська 

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

Дата та час проведення електронного аукціону: 02 серпня 2021 13:20  

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:  Вид забезпечення тендерної пропозиції: 
оригінал електронної банківської гарантії; 
Розмір забезпечення тендерної пропозиції: 67 
000 (шістдесят сім тисяч) грн. 00 коп.; Строк 
дії забезпечення тендерної пропозиції: не 
менше 90 днів із дати кінцевого строку 
подання тендерних пропозицій.  

Розмір надання забезпечення пропозицій учасників: 67000 UAH 

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору 
про закупівлю: 

відсутні 
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Додаток 7 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ 
 

Виконання проектно- вишукувальних робіт по об’єкту: Реконструкція 
універсального видовищно-спортивного палацу "Метеор" за адресою: вул. 

Макарова, 27-А, м. Дніпро (ДК 021:2015:71250000-5 Архітектурні, інженерні та 
геодезичні послуги) 

 
 

 
№ 
п/п 

Перелік основних даних 
та вимог 

Основні вимоги 

1 Найменування і місце знаходження 
об’єкта  

«Реконструкція універсального видовищно-
спортивного палацу "Метеор" за адресою: вул. 
Макарова, 27-А, м. Дніпро»  

2 Підстава для проектування Договір на ПВР 
3 Замовник будівництва  Департамент капітального будівництва 

Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації 

4 Вид будівництва Реконструкція 
5 Джерело фінансування Бюджетне фінансування 
6 Генеральна підрядна організація Визначається за результатами тендера 
7 Дані про проектувальника  
8 Стадійність проектування Стадія «Проект» 
9 Вказівки  щодо виконання 

вишукувальних робіт 
Матеріали інженерно-геологічних, інженерно-
геодезичних вишукувань, технічне обстеження 
будівельних конструкцій та обмірювальні 
креслення надаються Замовником в повному 
обсязі. 

10 Дані про особливі умови будівництва Особливі умови проведення реконструкції 
уточнюються за матеріалами інженерно-
геологічних вишукувань.  
Враховувати існуючу навколишню забудову. 

12 Вказівки про необхідність: 
- попередніх погоджень проектних 
рішень; 
- виконання демонстраційних 
матеріа-лів, креслень інтер’єрів, їх 
склад та форма. 

Виконати альбом демонстраційних креслень. 
Попередні проектні рішення погодити з 
Замовником.  
 

13 Черговість будівництва Реконструкцію виконати в одну чергу. 
Виділення окремих пускових комплексів не 
вимагається. 

14 Визначення класу (наслідків) 
відповідальності та установленого 
строку експлуатації 

Клас наслідків (відповідальності) – СС3. 
Строк експлуатації - 70 років.  

15 Потужність або характеристика 
об’єкту  

Потужність (проектна) – до 10000 глядацьких 
місць 
Площа земельної ділянки – 4,8953 га 
Площа забудови – 18188 м² 
Загальна площа будівлі – 39551,1 м² 
Будівельний об’єм – 255579,0 м3 
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Поверховість – 6 поверхів. 
(Всі показники уточнюються при проектуванні). 
 
Будівля універсального видовищно-спортивного 
палацу «Метеор» складається з трьох основних 
блоків: 
– демонстраційний блок; 
– тренувальний блок; 
– допоміжний блок. 
Проектом передбачити можливість 
трансформації основної арени демонстраційного 
блоку для проведення змагань за напрямками: 
– льодові: хокей з шайбою, следж-хокей, 
фігурне катання, шорт-трек, керлінг; 
– ігрові: баскетбол, волейбол, гандбол, футзал, 
теніс, флорбол; 
– силові види спорту та бойові мистецтва: бокс, 
боротьба, східні єдиноборства, ММА,  важка 
атлетика, пауер-ліфтинг; 
– спортивна та художня гімнастика; 
– спортивні танці; 
– кіберспорт.  
Передбачити можливість технічного 
переоснащення основного залу для проведення 
концертних та святкових заходів. 
В рамках проекту передбачити виконання 
реконструкції внутрішніх приміщень з 
переплануванням, заміною внутрішніх 
інженерних мереж: водопостачання, каналізації, 
системи опалення, вентиляції, електропостачання 
та електроосвітлення, утепленням фасадів, 
заміною вікон, вітражних систем та заміною 
покрівлі. Виконати встановлення інженерних 
систем для забезпечення безпеки видовищно-
спортивного комплексу, до складу яких входять: 
система пожежної сигналізації та оповіщення, 
система охоронної сигналізації, система 
внутрішнього та зовнішнього 
відеоспостереження, системи зв’язку, 
блискавкозахист. Обладнати будівлю системами 
кондиціонування, системою заморожування 
льодових арен, сучасними медіа-системами. 

16 Енергозабезпечення об’єкту Забезпечення  електропостачанням, 
водопостачанням та водовідведенням  об’єкта  від 
централізованих міських мереж виконати 
відповідно до технічних умов місцевих 
енергопостачальних організацій. 
Теплопостачання забезпечується  від  
індивідуальної газової котельні. 
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Виконати заміну зовнішніх інженерних мереж. 

17 Інженерне обладнання Марки обладнання визначити проектною 
документацією. 

18 Вимоги щодо розроблення розділу 
«Оцінка впливів на навколишнє 
середовище» 

Розробити розділ ОВНС згідно чинних норм. 

19 Вимоги до благоустрою території Виконати благоустрій території, включаючи 
реконструкцію проїздів, зон парковки, 
пішохідних зон, влаштування зовнішнього 
електричного освітлення, озеленення. 

20 Вимоги з енергозбереження та 
енергоефективності 

Застосувати енергозберігаюче обладнання та 
матеріали. 

21 Вимоги до режиму безпеки та 
охорони праці 

В межах діючих нормативних документів. 

22 Вимоги до систем протипожежного 
захисту об’єкту 

Системи пожежної сигналізації, оповіщення про 
по-жежу та управління евакуацією людей 
запроектувати згідно вимог ДБН В.2.5-56:2014 
«Системи протипо-жежного захисту»; ДБН В.1.1-
7:2016 «Пожежна без-пека об’єктів будівництва».

23 Вимоги до заходів забезпечення 
маломобільних груп населення 

Передбачити заходи з забезпечення доступності 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення згідно з ДБН В.2.2-40:2018 
«Інклюзивність будівель і споруд»: розміщення 
на трибунах глядацьких місць для осіб з 
інвалідністю та маломобільних груп населення, 
влаштування санвузлів зі спеціальним 
обладнанням, забезпечення безперешкодного 
переміщення по території, організація 
паркувальних місць. 

24 Кількість примірників проектної 
документації 

4 примірники на паперовому носії, 1 примірник в 
електронному вигляді (згідно з Наказом 
Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово- 
комунального господарства України від 
16.05.2011 №45 (зі змінами)). 

 
 
 

*Примітка: Якщо у ТЕХНІЧНІЙ СПЕЦИФІКАЦІЇ цієї тендерної документації є посилання 
на конкретні торговельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, 
джерело його походження або виробника, то такі посилання слід читати з виразом «або 
еквівалент» 


