
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2021-03-24-007526-a 
 

Найменування замовника: Департамент капітального будівництва Дніпропетровської 
обласної державної адміністрації 

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 04011650 

Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., 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 

Узагальнена назва предмета закупівлі: Виконання передпроектних 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 предмета закупівлі Коди відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі 
(за наявності) 

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 передпроектних 
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 травня 
2021  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

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  

 

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 

3 000 000,00 UAH 



Розмір мінімального кроку пониження ціни: 16 000,00 UAH 

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

відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 09 квітня 2021 12:00 

Мова тендерної пропозиції: українська 

Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його 
надати): 

15 000,00 UAH 

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

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

Дата та час проведення електронного аукціону: 12 квітня 2021 14:55  

Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 
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Додаток 7 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ 
 

Виконання передпроектних 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 Передпроектні роботи 
5 Джерело фінансування Бюджетне фінансування 
6 Генеральна підрядна організація Визначається за результатами тендера 
7 Дані про проектувальника  
8 Стадійність проектування Передпроектні роботи 
9 Вказівки  щодо виконання 

вишукувальних робіт 
    Виконати вишукувальні роботи у складі: 
–  технічне обстеження будівельних конструкцій 
будівлі палацу, виконання обмірювальних 
креслень; 
–  інженерно-геодезичні вишукування (топо-
зйомка М1:500, площа – 8,0 га, погодження з 
міськими інженерними службами та Управлінням 
архітектури);  
–  інженерно-геологічні вишукування (буріння 
інженерно-геологічних свердловин – 4 шт. 
глибиною 10м , виконання шурфів – 4 шт.). 

10 Дані про особливі умови будівництва Враховувати існуючу навколишню забудову та 
діючі інженерні мережі. 

11 Основні вимоги і характеристика 
проектованого об’єкту 

Універсальний видовищно-спортивний палац 
«Метеор» – будівля, в якій розміщуються дві 
льодові арени, спеціалізовані зали, стрілецький 
тир, виставкові майданчики.  

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

Не виконувати. 
 

13 Черговість будівництва Не визначається. 
14 Визначення класу (наслідків) 

відповідальності та установленого 
строку експлуатації 

Клас наслідків (відповідальності) – СС3. 
Строк експлуатації – визначається проектною 
доку-ментацією. 

15 Потужність або характеристика 
об’єкту  

Кількість глядацьких місць – 5000 
Площа земельної ділянки – 4,8953 га 
Площа забудови – 18188 м² 
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Загальна площа будівлі – близько 40000 м² 
Будівельний об’єм – 218181 м3 

Поверховість – 6 поверхів 
16 Енергозабезпечення об’єкту Забезпечення  електропостачанням, 

водопостачанням та водовідведенням  об’єкта -  
існуюче від централізованих міських мереж. 
Теплопостачання забезпечується  від  
індивідуальної газової котельні. 

17 Інженерне обладнання Визначається проектною документацією. 

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

ОВНС розробляється на стадії Проект.  

19 Вимоги до благоустрою майданчика Визначається проектною документацією. 

20 Вимоги з енергозбереження та 
енергоефективності 

Визначається проектною документацією. 

21 Вимоги до режиму безпеки та 
охорони праці 

Визначається проектною документацією. 

22 Вимоги до систем протипожежного 
захисту об’єкту 

Визначається проектною документацією. 

23 Вимоги до заходів забезпечення 
маломобільних груп населення 

Визначається проектною документацією. 

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» 


