
ЗВІТ 
про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель  

UA-2021-11-26-004489-b  
 

Дата договору/документа: 25 листопада 2021 00:00 

Номер договору/документа, що підтверджують 
придбання товару (товарів), робіт та послуги (послуг): 

80 

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

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 04054091 

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

Найменування (для юридичної особи) або прізвище, 
ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи) 
постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача 
послуг, з яким укладено договір про закупівлю: 

КП "Градпроект" ММРЗО 

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДР або 
реєстраційний номер облікової картки платника 
податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, 
які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та офіційно повідомили про це 
відповідний контролюючий орган і мають відмітку у 
паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи 
надавача послуг: 

30085874 

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце 
проживання (для фізичної особи) постачальника 
товарів, виконавця робіт чи надавача послуг та номер 
телефону: 

вул. М. Грушевського, 2 а, м. Мелітополь, 
Запорізька область, 72312, Україна  
0963001940  

Вид предмета закупівлі: Роботи 

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

 

Назва номенклатурної позиції 
предмета закупівлі 

Кількість 
товарів, 
робіт чи 
послуг 

Місце поставки 
товарів, виконання 
робіт чи надання 
послуг 

Строк 
поставки 
товарів, 
виконання 
робіт чи 
надання 
послуг 

Одиниця 
виміру 

Ціна за 
одиницю 

Коригування проєктно-
кошторисної документації 
(проєктні роботи) по 

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

по 31 грудня 
2021  

роб 400000 
UAH з 
ПДВ  



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

Чернишевського, 37  

 

Інформація про технічні та якісні 
характеристики товарів, робіт чи послуг: 

Категорія замовника:п.1 ч.4.статті 2 Закону України "Про 
публічні закупівлі".Предмет закупівлі визначено з 
урахуванням кошторисних норм України «Настанова 
визначення вартості проектних, науково-проектних, 
вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на 
будівництво».У з'язку з відсутністю альтернативи здійснення 
коригування робочого проєкту іншою проектною установою, а 
лише, як виняток, у КП «Градпроект» ММР ЗО шляхом 
обрання процедури без застосування порядку проведення 
спрощених закупівель, у зв’язку з існуючою необхідністю 
захисту прав інтелектуальної власності (абз. 5 п. 2 ч.7 ст. 3) 
згідно з Законом України "Про публічні закупівлі" (зі 
змінами). 

Ціна договору: 400 000,00 UAH з ПДВ  

Строк виконання договору: від 25 листопада 2021 
до 31 грудня 2021  

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   400000 UAH  
 

Ідентифікатор договору UA-2021-11-26-004489-b-a1  

 



Додаток Ng 1

до договору Nл 80 Bil, 2Е // 2021 р.

ЗАВДАННЯ НА ПРО€КТУВАННЯ
на коrrигл,ванпя пrrоскr,но-коштоDисноТдокументацii по об'сктy

<Бчдiвництво оздоrrовчого центDy з льодовою аDеною по пDосп. Боlлана
Хмельницького. 4619. м. Мелiтополь Запорiзька областыl

Ns
п/п

Перелiк основних даних i вимог OcHoBHi данi i вимоги

l Назва та мiсце знаходження об'скту кБулiвничтво оздоровчого центру з льодовою
ареною по просп. Богдана Хмельницького, 4619,

м. Мелiтополь Запорiзька область>
2 Пiдстава для проектування Договiр вlд 2,1, r/,2021 р. Np 80

) Вид будiвництва Будiвництво
1 Данi про iHBecTopa вiдсутнi
5 ,Щанi про замовника ,I[епартамент КБ та ЖКГ ММР ЗО

вул. Чернишевського, бул.37, м. Мелiтополь,
72З|2, тел.49-05-91

6 джерело фiнансування Кошти мiсцевого бюджету
7 {aHi про пiдрядника Буде визначений на пiдставi цiнових лропозицiй
8 Данi про просктувrrльника
9 Стадiйнiсть про€ктування Одно стадiйне, робочий проект
l0 Iнженернi вишукування в наявностi
ll OcHoBHi архiтектурно-планувальнi,

мiстобулiвнi вимоги i
характеристики просктованого
об'екту

Передбачити коригування ПК.Щ:

- перепланування примiщень, прибулову в осях
Аll-N2
- внесення змiн до iнженерних роздiлiв в зв'язку
з переплануванням;
- внесення змiн до благоустрою;
- замiну KoHcTpyKuiT покриття на сандвiч-панелi
заводського виготовлення;
- змiна принципу монтажу стiнових панелей
зовнiшнiх cTiH (горизонтальний MoHTalK стiIлових
панелей замiсть вертикального);
_ улаштування декоративного опорядження

фасалу HPL панелями;
- замiна матерiалу вогнезахисту металоконструк_
цiй;
- внесення змiн ло розлiлу пожежноТ
сигналiзацii;
- вiдмiна рiшення з улаштування пiлiгрiву поля:
- внесення змiн до роздiлу хладопостачання.

|2 Черговiсть будiвництва В одну чергу



lз Визначення класу (наслiдкiв)
вiдповiдмьностi, категорii
складностi та установленого строку
експлуатацii

Виконати розрахунок вiдповiдно до вимог !СТУ
8855-20l 9

l1 Вимоги до благоустрою майданчика
та доступнiсть для маломобiльних
груп населення

Вiдповiдно до вимог !БН Б.2.2- 12:20l9 та flБН
В.2.2-40:201 8 кIнклюзивнiсть будiвель та
споруд)

15 Вимоги щодо розроблення розлiлу
(оВНС)

Вiдповiдно ло положень законодавс.гва (!БН
л.2.2-з-2014)

lб Вимоги з енергозбереження та
енергоефективностi

Виконати вiдповiдно ло вимог ,.ЩСТУ Б А,2.2-
8:20 1 0 кЕнергоефективнiсть>.
Передбачити:
- систему частковоi рекуперацii та використання
зворотного тепла вiд холодильного агрегату на
власнi потреби ковзанки;
- системи зовнiшнього та внlтрiшнього
освiтлення запроектувати iз застосуванням
енергозберiгаючих технологiй;
- клас енергетичноi ефективностi булiвлi - не
нижче кС>.

17 Вимоги до режиму безпеки та
охорони працi

Згiдно дiючих БНiП, iнструкцiй та
.ЩБН В. 1.1-7:20l 6, ДБН А.З.2-2-2009

l8 Вимоги до системи
протипожежного змисту об'екта

Вiдповiдно до вимог !БН В.1.1-7:20l б <Пожежна
безпека об'сктiв будiвничтва. Загальнi вимоги)

l9 Вказiвки про кiлькiсть екземплярiв
пкд

Просктно - кошторисну документачiю виконати
украТнською мовою зt iдно завJ{аI{ня на
просктування.
.Щокументацiю видати замовIrику в чотирьох
примiрниках, додатково - l примiрник на
цифрових носiях.
Кошr орисну частину розробити з використанням
програмного _комплексу АВК-5.

Головний apxiTeKTop проекту Л.о. Гайдаснко

.J кр
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flолаток М 3
до договору м 80 вiд 2€ al 2021 р.

Календарний план
:i::,:::i.::: 

-"l]iування проектно-кошторисноi, документацii по об,скту(t удlвництво оздоровчого центру з льодовою ареною по просп. БогданаХмельницького, 4619,, м, Мелiтополь Запорlзька область>

Найvенування етапiв робiт

Кор и гуван ня прое ктнЪ- коГтор ис ноi Листопад - грудеЙ
202l р.

JJJ JJJ,JJ

JJJ JJJ,JJ

вiд Замовника:

/]иректор департаменту КБ та
мiсько]'ради

репашевська

вiд Виконавця:

gГрадпроеtсг>
Mlcbkol ради

Ю.В. Сергсева




