
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення спрощеної/допорогової закупівлі 

UA-2021-05-21-002850-a 
 

Найменування замовника: Департамент капітального будівництва та житлово-
комунального господарства Мелітопольської міської 
ради Запорізької області 

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 04054091 

Місцезнаходження замовника: 72312, Україна, Запорізька обл., Мелітополь, 
вул.Чернишевського, буд. 37 

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

Попелешко Олена Андріївна, +380619448093, 
tender_oks@ukr.net 

Вид предмета закупівлі: Роботи 

Узагальнена назва предмета закупівлі: "Будівництво оздоровчого центру з льодовою ареною по 
просп. Богдана Хмельницького, 46/9, м. Мелітополь 
Запорізька область" (приєднання до електричних мереж) 

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 

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

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

1 роб  72312, Україна, 
Запорізька область, 
м.Мелітополь, вул. 
Чернишевського,37  

до 31 грудня 
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  

 

Розмір бюджетного призначення за 
кошторисом або очікувана вартість 
предмета закупівлі: 

200 000,00 UAH 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   200000 UAH  

 



Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1 000,00 UAH 

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

відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 02 червня 2021 08:00 

Дата та час розкриття тендерних пропозицій відсутній  

Дата та час проведення електронного аукціону: відсутній  

Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 

 



 

  Додаток № 2 

Технічне завдання (вимоги) 

на розробку проєктно-кошторисної документації по об’єкту: "Будівництво оздоровчого 
центру з льодовою ареною по просп. Богдана Хмельницького, 46/9, м. Мелітополь, 

Запорізька область" (приєднання до електричних мереж) 
 

1. Учасник визначає вартість робіт, які він пропонує виконати за Договором, згідно 
Державними Стандартами України  ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості 
проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» (зі 
змінами) та відомчими нормами, з урахуванням тих видів робіт, які пропонує виконати за 
Договором, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають 
бути сплачені, вартості матеріалів, інших витрат. До розрахунку ціни входять усі види робіт, 
у тому числі й ті, які доручатимуться для виконання субпідрядникам. Учасник складає 
кошториси на виконання робіт згідно візуального огляду об’єкту. Не врахована Учасником 
вартість окремих робіт не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання 
вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції. Остаточно виводиться вартість 
всього комплексу робіт з ПДВ, (якщо ПДВ передбачається)/ або без ПДВ). 

2. Розробка проєктно-кошторисної документації (ПКД) виконується проєктною 
організацією згідно переліку основних даних і вимог, викладених у завданні на проєктування 
об’єкту, з дотриманням вимог до міцності, надійності та довговічності об’єкта будівництва. 

3. Виконання повного обсягу робіт з будівництва  у строгій відповідності до вимог чинних 
ДБН, ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», ДБН В.2.2-5 2011 
«Благоустрій територій» зі змінами, та відповідно до чинного законодавства із застосуванням 
будівельних матеріалів, які мають сертифікати та висновки . 

4. Вартість проєктно-вишукувальних робіт уточнюється за результатами перевірки 
наданих кошторисів на ПКД на відповідність завданню на проєктування об’єкту та ДСТУ Б 
Д.1.1-7:2013 зі змінами. 

5. Розрахунки та платежі за розроблену проєктно-кошторисну документацію здійснюється 
Замовником за результатами виконаних робіт згідно договору та підписаного сторонами 
Акту виконаних робіт. 

6. Відповідальність за порушення термінів розробки, погодження та коригування 
проєктно-кошторисної документації, узгоджених сторонами при укладанні договорів, згідно 
чинному законодавству України. 

7. Претендент на розробку проєктно-кошторисної документації підтверджує свою 
можливість виконати роботу відповідними ліцензіями, сертифікатами, дозволами, 
сертифікованими спеціалістами згідно чинному законодавству. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення спрощеної/допорогової закупівлі 

UA-2021-05-21-013348-b 
 

Найменування замовника: Департамент капітального будівництва та житлово-
комунального господарства Мелітопольської міської 
ради Запорізької області 

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 04054091 

Місцезнаходження замовника: 72312, Україна, Запорізька обл., Мелітополь, 
вул.Чернишевського, буд. 37 

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

Попелешко Олена Андріївна, +380619448093, 
tender_oks@ukr.net 

Вид предмета закупівлі: Роботи 

Узагальнена назва предмета закупівлі: Реконструкція РП5–ТП (проект), РП5–ТП-30, ТП-18-
ТП (проект) для електропостачання оздоровчого 
центру з льодовою ареною по просп. Богдана 
Хмельницького, 46/9, м. Мелітополь, Запорізька 
область 

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 

Проєктні роботи по 
об’єкту:"Реконструкція РП5–ТП 
(проект), РП5–ТП-30, ТП-18-ТП 
(проект) для електропостачання 
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  72312, Україна, 
Запорізька область, 
м.Мелітополь, вул. 
Чернишевського,37  

до 31 грудня 
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  

 

Розмір бюджетного призначення за 
кошторисом або очікувана вартість 
предмета закупівлі: 

100 000,00 UAH 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 



Місцевий бюджет   100000 UAH  
 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 500,00 UAH 

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

відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 02 червня 2021 08:00 

Дата та час розкриття тендерних пропозицій відсутній  

Дата та час проведення електронного аукціону: відсутній  

Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: відсутня 

 



 

  Додаток № 2 

Технічне завдання (вимоги) 

на розробку проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція РП5–ТП 
(проект), РП5–ТП-30, ТП-18-ТП (проект) для електропостачання оздоровчого центру з 
льодовою ареною по просп. Богдана Хмельницького, 46/9, м. Мелітополь, Запорізька 

область» 
 

1. Учасник визначає вартість робіт, які він пропонує виконати за Договором, згідно 
Державними Стандартами України  ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 «Правила визначення вартості 
проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» (зі 
змінами) та відомчими нормами, з урахуванням тих видів робіт, які пропонує виконати за 
Договором, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають 
бути сплачені, вартості матеріалів, інших витрат. До розрахунку ціни входять усі види робіт, 
у тому числі й ті, які доручатимуться для виконання субпідрядникам. Учасник складає 
кошториси на виконання робіт згідно візуального огляду об’єкту. Не врахована Учасником 
вартість окремих робіт не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання 
вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції. Остаточно виводиться вартість 
всього комплексу робіт з ПДВ, (якщо ПДВ передбачається)/ або без ПДВ). 

2. Розробка проєктно-кошторисної документації (ПКД) виконується проєктною 
організацією згідно переліку основних даних і вимог, викладених у завданні на проєктування 
об’єкту, з дотриманням вимог до міцності, надійності та довговічності об’єкта будівництва. 

3. Виконання повного обсягу робіт з будівництва  у строгій відповідності до вимог чинних 
ДБН, ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», ДБН В.2.2-5 2011 
«Благоустрій територій» зі змінами, та відповідно до чинного законодавства із застосуванням 
будівельних матеріалів, які мають сертифікати та висновки . 

4. Вартість проєктно-вишукувальних робіт уточнюється за результатами перевірки 
наданих кошторисів на ПКД на відповідність завданню на проєктування об’єкту та ДСТУ Б 
Д.1.1-7:2013 зі змінами. 

5. Розрахунки та платежі за розроблену проєктно-кошторисну документацію здійснюється 
Замовником за результатами виконаних робіт згідно договору та підписаного сторонами 
Акту виконаних робіт. 

6. Відповідальність за порушення термінів розробки, погодження та коригування 
проєктно-кошторисної документації, узгоджених сторонами при укладанні договорів, згідно 
чинному законодавству України. 

7. Претендент на розробку проєктно-кошторисної документації підтверджує свою 
можливість виконати роботу відповідними ліцензіями, сертифікатами, дозволами, 
сертифікованими спеціалістами згідно чинному законодавству. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


