
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2021-01-25-002702-c 
 

Найменування замовника: Відділ капітального будівництва Мелітопольської міської ради 
Запорізької області 

Категорія замовника: Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або 
декількох окремих сферах господарювання 

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 04054091 

Місцезнаходження замовника: Україна, Мелітополь, 72312, Запорізька область, 
вул.Університетська,19 

Вид предмета закупівлі: Роботи  

Узагальнена назва предмета закупівлі: Будівництво оздоровчого центру з льодовою ареною по просп. 
Богдана Хмельницького, 46/9, м. Мелітополь Запорізька 
область 

 

Назва предмета закупівлі Коди та назви 
відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі і 
частин предмета 
закупівлі (лотів) (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 

Проєктні роботи по 
об’єкту:"Будівництво 
оздоровчого центру з 
льодовою ареною по просп. 
Богдана Хмельницького, 
46/9, м. Мелітополь 
Запорізька область" 

ДК 021:2015: 
71200000-0 — 
Архітектурні та 
супутні послуги  

1 роб  Україна, м. Мелітополь, 
72312, Запорізька 
область, 
вул.Університетська,19  

до 01 квітня 
2021  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип днів Розмір оплати, 
(%) 

Виконання 
робіт  

Після надання акту (актів) 
виконаних робіт  

Пiсляоплата 7  Банківські  100  

 

Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (для 
юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для 
фізичної особи): 

КП "Градпроект" ММРЗО  

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 950 000,00 UAH з ПДВ 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   1000000 UAH  

 



Ilpororco.n J\b 8
yrroBHoBaxenoi oco6n

Blaail ranira;rrnoro 6yginnurlTBa Me.rrironomcrroi pricrnoi pa4n 3anopisrrcoi oblacri
(u ailue uy e au nn e au o euurca)

m. Me.rrironoJrb
(uicqe crcnadeuua)
loprgor gennnfr:

05.02.2021 poKy

l. flpo po3rntA nponosuqii yracuura - KII "fpagupoerr" MMP 30 e.{Pnoy 30085874 (lwri -
Vuacnux), tKa BI43HarIeHa naft6inrm eronoMi.rHo nr,rri4noro, no4anoi rqoAo saxyuinni
AK 021:20t5 71200000-0 - Apxirerrypui ra cynyrni rocrryrr, Ilpoerrni po6oru no o6'erry:
<By4innuqrBo o3AopoBqoro IIeHTpy 3 nboAoBoro apeHoro rro rrpocrr. BorAana Xuenrnuqaroto,46lg,
nr. Menirouonr 3anopisrxa o6nacru>> (lani - 3atEnienn) na ni4uoeiAnicrs Br4MoraM oroJrortreHrur
rpo upoBeAeuHr crrpoqenoi aarynirni ra Br,rMorulM Ao upeAMery saxynirni.

2.IIpo npufinxrtx pimeuna npo narraip yKnacrr goronip npo saryninmo.
3. IIpo orplrJlloAHennr noni4oMJreuHf, npo navip yKJracrr,r 4oronip npo 3aKyrrinnro (,{oaaror 1 ua 1

cropinqi) B eJleKrponnifi cucrenri saxyuisenr sriAHo 3axony Yrpainu <flpo ny6niuni saryninni>
(lari - 3axon).
3arEnienn 3apeecrpoB arra sa i4enrn(f iraropoM: U A-2021-01-25-002702-c

IIia qac po3rirsAy nepmoro urraHHs rropflAr{y AeHHoro:
3a pesynrraraMl{ npoBeAeuoro eJreKrpoHuoro ayrqiony rloAo 3atEnieni, npouosuqirc

Vvacaaxa 6yuo nusua.reno naft6inbrrr eKoHoMi.rno ruri4uoro.
3ri4Ho IrpoBeAeHoro po3rntAy nponosuqii Vqacauxa Ha ni4noni4nicm ii BlrMorulM

oroJlomenHf, rlpo [poBeAeHHt cilpoqeuoi sarynisui ra Br.rMofaM Ao rrpeAMery sarynind, Ha
croroAnimnifi 4enr, ni4cyrHi 6y4r-mi niAcranu 4rt ri4xznenns ftoro nponosuqii.

Bi.quosi.qHo 4o v.12 crar"ri 14 3axouy 3a p$yJrbraraMr{ oqiurz ra po3urrAy uponosuqii
3UlMOBHr.rK Br.BHarrae flepeMoxqr.

Taruu qLIHoM uponosuqix Vqaataxa uosHicrro siAnosiAae Br{MoraM oroJrorrreHHr rrpo
[poBeAeHHfi cnporqenoi saryuinni Ta BLrMofaM Ao rrpeAMery saryuinni, a raKox norpe6au
3auonnura.

Bi4noni4uo nasnHi ni4ctanu Arr Br{3Haqeuns.VqacuuqarrepeMoxrleM 3arEnienl
IIil.rac po3rrsAy Apyroro rnraHHq ropsAKy AeHHoro:

Ha nzronanHs BI,IMor.r. I crarri 33 3axony, a caMe piruennx npo nauip yKJracrr{ 4oronip upo
saryuinmo npufiuaetrcq 3aMoBHr,rKoM y Aeur BH3HarreHHtr yrracHlrKa rrepeMoxrleM cupoqenoi
saryninni Ta 3a Ant BI,IKoHaHHI rfynrqift, norJra"ueulrx Ha yloBHoBaxeHy oco6y 3alronnura,
neo6xi4uo npnir:r-lrru pinennr upo navip yKJracrr,r 4oronip npo sarynierro is repeMo)Krlev. 3atEnieni,
a caMe s YqacauxoJw. XoAuttx uiAcmn.{nfi HenpfiitnsrtsraKofo piurenru HeMae.

IIia qac po3rurffAy rperboro rrrraHHff noprAr(y AeHHoro:
3riaso s .r. I cr. 33 3axoay, [porsroM oAHoro AHs 3 Aarr,r pcaJrennx piueHHr flpo nanrip

yKJItacrI,I 4oronip upo earyninmo 3aMoBHr{K orrpfinroAuroe B elerrpounifi cucreui saryninelr
uoni4otuleHut Irpo nauip yKJracrLI4oronip npo saxyuinnro (,{o4aror 1 - I cropinra).

Taxnru qLIHoM neo6xi4no oflprlJrroAHr,nu noni4oMJreHHr upo namip yKJracrr.r 4oronip npo
earyninrno s Vqacauxow B eneKTpoHnift crcreui saryninenr.
BIIPIIItrIJIA:
1. ButsHa.rurlr VqacuuxanepeMoxrleu 3atEnieni.
2. flpuftunupimennr upo nalrip yKJracrlr 4oronip upo saryninmo is VqacuuxoJvr.
3. Onpnmo4ru.rtu floniloMreHns npo Hauip yKnacru 4oronip rpo 3aKyrrisrro s enerrpounift
cracreui saryninelr (,{o4aror 1 na I cropinrli) sri4no g.r. I cr. 33 3axony.

YnonnonarreHa oco6a
Br44iry rcanira.rrrnoro
6y4innnqrn a Me.nirono.rrr csxoi
uicrrcoi pagu 3anopirsrcoi
o6.nacri

O.A.IIoneJremKo
(iui4iam ma npizeut4e YO)
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