
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення спрощеної/допорогової закупівлі 

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 

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 04054091 

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

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 

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" 

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

1 роб  72312, Україна, 
Запорізька область, м. 
Мелітополь, 
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  

 

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 

1 000 000,00 UAH 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   1000000 UAH  

 

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 5 000,00 UAH 



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

відсутня  

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 03 лютого 2021 08:00 

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

0,00 UAH 

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

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 

 



ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ 
Виготовлення проєктно-кошторисної документації  по об’єкту 

«Будівництво оздоровчого центру з льодовою ареною по просп. Богдана Хмельницького, 
46/9,  м. Мелітополь Запорізька область» 

№ 
п/п Перелік основних даних і вимог Основні дані і вимоги 

1 Назва та місце знаходження об’єкту «Будівництво оздоровчого центру з льодовою 
ареною по просп. Богдана Хмельницького, 46/9,  
м. Мелітополь Запорізька область» 

2 Підстава для проектування Договір від ________ № _______  
3 Вид будівництва Будівництво  
4 Дані про інвестора відсутні 
5 Дані про замовника Відділ капітального будівництва ММР ЗО 

вул. Університетська, 19, м. Мелітополь, 72312, 
тел. 44-80-94 

6 Джерело фінансування Кошти місцевого бюджету 
7 Дані про підрядника Буде визначений на підставі цінових пропозицій 
8 Дані про проектувальника   
9 Стадійність проектування Одно стадійне, робочий проект  
10 Інженерні вишукування Інженерно-геодезичні виконуються 

проектувальником з внесенням електронної 
версії результатів зйомки М 1:500 в 
геоінформаційну систему м. Мелітополя. 
Інженерно-геодезичні та інженерно-геологічні 
вишукуваня виконуються за окремими 
договорами. 

11 Основні архітектурно-планувальні, 
містобудівні вимоги і 
характеристики проектованого 
об’єкту 

1. Учасник зобов’язується здійснити  обов’язкове 
ознайомлення з місцем будівництва об’єкта, в 
термін до кінця строку подання пропозицій 
(надати акт про відвідування місця розміщення 
об’єкта у довільній формі з письмовою відміткою 
представника Замовника). 
2. Підготовка необхідних документів для 
отримання містобудівних умов та обмежень в 
уповноваженому органі містобудування та 
архітектури м. Мелітополя та виконання 
супроводу для його отримання.  
3. Розробка проєктно-кошторисної документації 
для будівництва оздоровчого центру з льодовою 
ареною по просп. Богдана Хмельницького, 46/9,   
м. Мелітополь, відповідно до постанови КМУ від 
11.05.2011 № 560 «Порядок затвердження 
проектів будівництва і проведення їх 
експертизи».  
Архітектурно - планувальні рішення оздоровчого 
центру з льодовою ареною  виконати відповідно 
до вимог нормативних документів (ДБН В.2.2-13-
2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі 
споруди», ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські 
будинки та споруди»). 
Зовнішні огороджуючи конструкції споруди 
виконати енергозберігаючими панелями типу 



«сендвіч» згідно до вимог діючих будівельних 
стандартів. 
Рішення по опорядженню фасадів попередньо 
погодити з замовником. 
Архітектурно - планувальні вимоги до оздоров-
чого центру з льодовою ареною: 
- розробити конструкцію льодового поля 
розміром 28м х 58м, архітектурно-планувальні 
рішення льодової арени з забезпеченням 
достатнього рівня комфорту; 
- професійні хокейні борта з хвіртками для 
гравців, хокейною розміткою поля, воротами для 
льодопритиральної машини з захисним склом для 
глядачів в комплекті з боксами та захисною 
сіткою; 
- кількість сидячих місць для глядачів від 200 
до 300; 
- роздягальні для команд – 4 шт.; 
- роздягальні для тренерів та суддів з необхідни-
ми підсобними приміщеннями; 
- зали для загальної фізичної підготовки; 
- облицювання стін та підлоги в місцях масового 
скупчення та руху людей з можливістю 
щоденного вологого прибирання; 
- у вбиральнях та душових облицювання стін та 
підлоги керамічною плиткою; 
- в основних приміщеннях та в частині 
допоміжних приміщень облаштувати підвісні 
стелі; 
- запроєктувати приєднання до інженерних 
мереж водопостачання та водовідведення; 
- розробити систему холодопостачання льодового 
поля; 
- розробити систему опалення, вентиляції та 
кондиціонування льодового поля та інші розділи, 
необхідні для його належного функціонування;  
- розробити розділи охоронної сигналізації, 
охоронного відео спостереження, пожежної 
сигналізації; 
- врахувати можливість експлуатації льодової 
арени як для спортивних змагань так і для 
масового катання на ковзанах, запроєктувати всі 
необхідні для цього приміщення; 
- передбачити наявність буфету на 16 посадкових 
місць, місце розташування закладів харчування 
повинно бути зручним для відвідування гостей 
комплексу, водночас не заважати технологічним 
потребам оздоровчого центру з льодовою 
ареною; 
- врахувати всі необхідні заходи для забезпечен-
ня доступності споруди для маломобільних груп 
населення та осіб з інвалідністю; 
- врахувати необхідність виконання робіт з 
благоустрою навколишньої території; 



- врахувати в проєкті необхідну кількість 
паркувальних місць згідно відповідних 
нормативів. 

12 Черговість  будівництва В одну чергу 
13 Визначення класу (наслідків) 

відповідальності, категорії 
складності та установленого строку 
експлуатації 

Виконати розрахунок відповідно до вимог ДСТУ 
8855-2019 
 

14 Потужність, або характеристика 
об’єкту, виробнича програма 

Площа забудови будівлі – 3 000 м2 
Загальна площа приміщень – 3 500 м2  

1. Льодова арена з розміром льодового поля 
28x58 м для спортивних змагань з хокею, 
фігурного катання та масового катання на 
ковзанах. 
2. Трибуни для глядачів від 200 до 300 місць. 
3. Оздоровчий центр: 
- каркас споруди - металеві конструкції; 
- огороджувальні конструкції - панелі типу 
«сандвіч». 
4. Підприємство громадського харчування:  
- буфет на 16 посадкових місць. 
5. Паркувальні місця згідно з діючими нормами. 

15 Вимоги до благоустрою майданчика 
та доступність для маломобільних 
груп населення 

Відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019 та ДБН 
В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель та 
споруд» 

16 Вимоги щодо розроблення розділу 
«ОВНС» 

Відповідно до положень законодавства (ДБН 
А.2.2-3-2014) 

17 Вимоги з енергозбереження та 
енергоефективності 

Виконати відповідно до вимог ДСТУ Б А.2.2-
8:2010 «Енергоефективність». 
Передбачити: 
- систему часткової рекуперації та використання 
зворотного тепла від холодильного агрегату на 
власні потреби ковзанки; 
- системи зовнішнього та внутрішнього 
освітлення запроєктувати із застосуванням 
енергозберігаючих технологій; 
- клас енергетичної ефективності будівлі - не 
нижче «С». 

18 Вимоги до режиму безпеки та 
охорони праці 

Згідно діючих БНіП, інструкцій та  
ДБН В.1.1-7:2016, ДБН А.3.2-2-2009 

19 Вимоги до системи 
протипожежного захисту об’єкта 

Відповідно до вимог ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна 
безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги» 

20 Вказівки про кількість екземплярів 
ПКД 

Проєктно-кошторисну документацію виконати 
українською мовою згідно завдання на 
проєктування. 
Документацію видати замовнику в чотирьох 
примірниках, додатково - 1 примірник на 
цифрових носіях.  
Кошторисну частину розробити з використанням 
програмного комплексу АВК-5.  

  
 
 


