
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення спрощеної/допорогової закупівлі 

UA-2021-07-21-009582-b 
 

Найменування замовника: ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА, МІСТОБУДУВАННЯ І 
АРХІТЕКТУРИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 04013991 

Місцезнаходження замовника: 36014, Україна, Полтавська область, м. Полтава, вул. Зигіна, 
буд. 1 

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

Ігор Серажим, +380532560631, law_ukbpoda@ukr.net 

Вид предмета закупівлі: Роботи 

Назва предмета закупівлі: Виготовлення проєктно-кошторисної документації з 
отриманням позитивного звіту експертизи, відповідно до 
вимог чинного законодавства, по об’єкту «Будівництво 
спортивного комплексу зі штучним льодовим покриттям по 
вул. Симона Петлюри, 75А в м. Полтава» 

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 

Виготовлення проєктно-
кошторисної документації з 
отриманням позитивного звіту 
експертизи, відповідно до вимог 
чинного законодавства, по 
об’єкту «Будівництво 
спортивного комплексу зі 
штучним льодовим покриттям по 
вул. Симона Петлюри, 75А в м. 
Полтава» 

ДК 021:2015: 71000000-
8 — Архітектурні, 
будівельні, інженерні та 
інспекційні послуги 

1 роботи  36014, Україна, 
Полтавська 
область, м. 
Полтава, вул. 
Зигіна, 1  

до 24 грудня 
2021  

 

Умови оплати: 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип днів Розмір 
оплати, 
(%) 

Виконання 
робіт  

Оплата за виконані роботи здійснюється на 
підставі актів виконаних робіт, підписаних 
Сторонами, на підставі ч. 1 ст. 49 Бюджетного 
кодексу України та протягом п’яти банківських 
днів з моменту надходження на рахунок 
Замовника бюджетних коштів. У разі затримки 
бюджетного фінансування розрахунок за виконані 

Пiсляоплата 5  Банківські 100  



роботи здійснюється протягом 10 банківських 
днів з дати отримання «ЗАМОВНИКОМ» 
бюджетного фінансування закупівлі на свій 
розрахунковий рахунок.  

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 495 000,00 UAH 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   1495000 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 7 475,00 UAH 

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

відсутня  

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

Мова тендерної пропозиції:  

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: відсутній  

Дата та час проведення електронного аукціону: відсутній  

Умови надання забезпечення пропозицій учасників:  Відповідно до вимог 
Оголошення про проведення 
спрощеної закупівлі. 

Розмір надання забезпечення пропозицій учасників: 7400 UAH 

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про 
закупівлю: 

відсутні 

 



 
 

ДОДАТОК № 3 
ДО ОГОЛОШЕННЯ 

 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА 

ЗАКУПІВЛІ (Технічне завдання) 
 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 
на виготовлення проєктно-кошторисної документації з отриманням позитивного звіту 

експертизи, відповідно до вимог чинного законодавства, по об’єкту «Будівництво 
спортивного комплексу зі штучним льодовим покриттям по вул. Симона Петлюри, 75А 

в м. Полтава» 
 

1.1. Назва та місцезнаходження 
об'єкта 

«Будівництво спортивного комплексу зі штучним 
льодовим покриттям по вул. Симона Петлюри, 75А в 
м. Полтава» 

36000, Україна, м. Полтава, вул. Симона Петлюри, 
75А 

1.2. Підстава для виконання робіт Рішення пленарного засідання п’ятої сесії 
Полтавської обласної ради восьмого скликання від 
06 липня 2021 року № 209 

1.3. Вид будівництва Будівництво 

1.4. Замовник Департамент будівництва, містобудування і 
архітектури Полтавської обласної державної 
адміністрації 

1.5. Джерела фінансування Бюджетні кошти 

1.6. Проєктувальник Визначається на підставі спрощеної закупівлі 
відповідно до Закону України «Про публічні 
закупівлі» 

1.7. Стадійність проєктування В дві стадії (П, Р) 

1.8. Інженерні вишукування Виконати інженерно-геодезичні та інженерно-
геологічні вишукування в необхідному для 
проєктування обсязі згідно з ДБН А.2.1-1-2008 
«Інженерні вишукування для будівництва» 

1.9. Особливі умови будівництва Визначити під час проведення інженерних 
вишукувань 

1.10. Основні обсяги проєктування та 
вимоги до проєктування 

Виконати: 

- проєктно-кошторисну документацію відповідно до 
діючих державних будівельних норм тастандартів;  

- підготовку вихідних даних для отримання 



необхідних технічних умов; 

- узгодження проєктної документації (за 
необхідності); 

- проходження експертизи проєктної документації. 

 

Проєктною документацією передбачити: 

- льодову зала орієнтовним розміром 26 х 61 м,  
вхідну групу з холом, гардеробною та санвузлами 
для глядачів, адмінприміщення, тренерські, 
роздягальні з душовими і санвузлами, технічні та 
підсобні приміщення; 

- інженерне забезпечення спортивного комплексу; 

- комплексний благоустрій території з організацією 
під’їздів, з влаштуванням зовнішнього освітлення 
території та місць для паркування, з урахуванням 
вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і 
споруд. Основні положення» 

 

Проєктну документацію виконати у відповідності з 
вимогами ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст 
проектної документації на будівництво» 

1.11. Виділення черг та пускових 
комплексів 

В одну чергу  

1.12. Визначення класу (наслідків ) 
відповідальності , категорії 
складності та установленого 
строку експлуатації 

Визначити розрахунком  
 
 

1.13. Потужність або характеристика 
об'єкта, виробнича програма 

Льодова зала орієнтовно розміром 26 х 61 м 
Трибуни для глядачів орієнтовно на 500 місць 
 

1.14. Вимоги до інженерного захисту 
територій і об'єктів 

Згідно вимог діючих норм та стандартів 

1.15. Вимоги щодо розроблення 
розділу «Оцінка впливів на 
навколишнє середовище» 

Згідно вимог діючих норм та стандартів 

1.16. Дані про технології і (або) 
науково-дослідні роботи, які 
пропонує застосувати замовник 

Не вимагається  



1.17. Вимоги з енергозбереження та 
енергоефективності 

Згідно вимог діючих норм та стандартів 

1.18. Забезпечення надійності і 
безпеки 

Згідно вимог діючих норм та стандартів 

1.19. Вимоги до режиму безпеки та 
охорони праці 

Згідно вимог діючих норм та стандартів 

1.20. Вимоги щодо розроблення 
розділу інженерно-технічних 
заходів цивільного захисту 
(цивільної оборони) 

Згідно вимог діючих норм та стандартів 

1.21. Вимоги до систем 
протипожежного захисту 
об’єкту 

Згідно вимог діючих норм та стандартів 

1.22. Спеціальні вимоги Передбачити заходи згідно з ДБН В.2.2-40:2018 
«Інклюзивність будівель і споруд. Основні 
положення» 

1.23. Термін проєктування та 
проходженн експертиза 

До 24 грудня 2021 року 

1.24. Кількість примірників проєкту Згідно вимог ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст 
проектної документації на будівництво» -проєктну 
документацію надати на паперових носіях у 4-х 
примірниках та в електронному вигляді в 
форматі*.PDF 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


