
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2021-06-11-000654-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 

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 04054091 

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

Вид предмета закупівлі: Роботи  

Назва предмета закупівлі: Реконструкція зовнішніх мереж для електропостачання 
оздоровчого центру з льодовою ареною по просп. Богдана 
Хмельницького, 46/9, м. Мелітополь Запорізька область 

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 

Проєктні роботи по 
об’єкту:"Реконструкція 
зовнішніх мереж 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  

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

ФОП "ДАНИЛЬЧЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ"  

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 164 763,12 UAH з ПДВ 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   200000 UAH  





 
Україна, 69059 м. Запоріжжя, вул. Парамонова, 7/81 

п/р UA 313348510000000000260007582 у АТ «ПУМБ» 

МФО 334851 ЕДРПОУ 2800910512 

тел: (050) 456-88-31 

Вих. № 31/21 

від «22» червня 2021 р.  

 

 

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ  

 

Назва предмета закупівлі згідно з Оголошенням: UA-2021-06-11-000654-a Реконструкція 

зовнішніх мереж для електропостачання оздоровчого центру з льодовою ареною по просп. 

Богдана Хмельницького, 46/9, м. Мелітополь Запорізька область 

 

1 Повне та скорочене найменування учасника Фізична особа-підприємець Данильченко Микола 

Вікторович, ФОП Данильченко М. В. 

2 Юридична та фактична адреса учасника 69059 м. Запоріжжя, вул. Парамонова, 7/81 

3 Посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника ФОП Данильченко М. В. 

4 Телефон (050)456-88-31 
 

Електронна пошта DNV.76.76@gmail.com 

5 Форма власності приватна 

6 Назва установчого документу відповідно до якого учасник здійснює діяльність витягу з 

єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 16.05.2006 

№ 2 103 000 0000 023039 

7 Основні види діяльності згідно відомостей з ЄДР:  

43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику (основний); 

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкогоасортименту; 

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного 

консультування в цих сферах; 

74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. 

8 Інформація про Витяг з реєстру платників податку на додану вартість (у випадку якщо учасник 

є платником ПДВ), або витяг з реєстру платників єдиного податку (у випадку якщо учасник є 

платником єдиного податку), або інформація про реєстраційний номер облікової картки 

платника податків, та/або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 

податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають 

відмітку у паспорті) (для учасників – фізичних осіб/фізичних осіб-підприємців).Витяг з 

реєстрації платників єдиного податку від 20.12.2019 р. № 1908273401274. Реєстраційний 

номер облікової картки платника податків 2800910512   

9 Банківські реквізити для укладання договору про закупівлю (банк, поточний рахунок):  

UA 313348510000000000260007582у АТ «ПУМБ», МФО 334851 

10 ЄДРПОУ: 2800910512 

11 Класифікація суб'єкта господарювання: Суб'єкт мікропідприємництва 



12 Уповноважена особа учасника на підписання пропозиції (документів пропозиції) (прізвище, 

ім’я по батькові, посада, підпис): ФОП Данильченко М. В.  

13 Уповноважена особа учасника на укладення та підписання договору за результатами спрощеної 

закупівлі (прізвище, ім’я по батькові, посада, підпис): ФОП Данильченко М. В. 

14 Інформація про систему оподаткування, на якій перебуває учасник як суб‘єкт підприємницької 

діяльності: платник єдиного податку, 3 група, по ставці 5%, без реєстрації ПДВ  

 

Фізична особа-підприємець Данильченко Микола Вікторович, надає свою цінову пропозицію 

щодо участі у спрощеної закупівлі,  проєктні роботи по об’єкту  : UA-2021-06-11-000654-a 

«Реконструкція зовнішніх мереж 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) згідно з технічними та іншими 

вимогами Замовника. 

 Вивчивши всі вимоги Замовника на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на 

підписання договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та 

Договору на загальну суму (цифрами і словами)*: 

Всього: 164 763,12 грн. (сто шістдесят чотири тисячі сімсот шістдесят три гривні 

12 коп.), без ПДВ  

*(при розрахунку вартості пропозиції учасник включив всі витрати, в тому числі прямі 

витрати, накладні витрати, прибуток, який учасник планує отримати при виконанні договору та 

усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені учасником стосовно 

замовленого предмету закупівлі). 

1. Ми зобов'язуємося укласти договір за результатами проведення спрощеної закупівлі 

згідно з чинним законодавством на умовах, що відповідають умовам прийнятої замовником 

пропозиції учасника, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти 

договір про закупівлю відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 

922-VІIІ в редакції Закону України від 19.09.2019 р. № 114-IX. 

2. Відповідно до вимог ч.2 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 

922-VІIІ в редакції Закону України від 19.09.2019 р. № 114-IX, Ми зобов’язуємось під час 

укладення договору про закупівлю надати: інформацію про право підписання переможцем 

договору про закупівлю, та  копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх 

наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або 

ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. 

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з 

вимогами Закону та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш 

вигідними для Вас умовами. 

 

 

 

 

 

ФОП 

 

 

 

 

 

 

 

М. В. Данильченко   
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проєкт-

них

додат-

кових*

1 5 6

1 53 924,96

2 53 924,96

3 102 600

4 102 600

(підпис) (ПІБ)

(підпис) (ПІБ)

Договірну ціну склав
М. В. Данильченко

М.П.

Керівник проектної організації-

генерального проектувальника
М. В. Данильченко

(підпис) (ПІБ)

Разом за договірною ціною: 164 763,12 (сто шістдесят чотири тисячі сімсот шістдесят три гривні 12 коп.)

М.П.

Керівник організації-замовника

Єдиний податок 5%  ( 156 524,96 / 0,95 ) - 156 524,96 8 238,16

Всього за договірною ціною 164 763,12

* Враховуються у разі, якщо ці роботи виконуються за дорученням замовника

Всього за кошторисами форми 3-П 102 600

Разом за договірною ціною 156 524,96

Кошториси за формою 3-П (показник кошторисної вартості, проєктний)

Реконструкція зовнішніх мереж для 

електропостачання оздоровчого центру з 

льодовою ареною по просп. Богдана 

Хмельницького, 46/9, м. Мелітополь 

Запорізька область

1

Реконструкція зовнішніх мереж для 

електропостачання оздоровчого центру з 

льодовою ареною по просп. Богдана 

Хмельницького, 46/9, м. Мелітополь 

Запорізька область

1

Всього за кошторисами форми 2-П 53 924,96

2 3 4 7

Кошториси за формою 2-П (проєктні)

(найменування об'єкта будівництва, черги будівництва)

Реконструкція зовнішніх мереж для електропостачання оздоровчого центру з льодовою ареною по просп. Богдана 

Хмельницького, 46/9, м. Мелітополь Запорізька область

що здійснюються в 20__ році

Вид договірної ціни: динамічна

Визначена згідно із ДСТУ Б Д.1.1-7:2013

Складена  "____" ______________ 20__р.

Чергове

число

Стадія проєктування і перелік 

виконуваних робіт

№№ 

кошторисів, 

розрахунків
всього

Повна вартість робіт, грн

вишуку-

вальних

Найменування організації-замовника

Департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства 

Мелітопольської міської ради Запорізької області

Найменування проєктної організаціі - 

генерального проєктувальника ФОП Данильченко М. В.

на виконання проєктно-вишукувальних робіт

ДОГОВІРНА ЦІНА
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вишуку-

вальних

1 4 5

1 1

2 1

Кошторис склав
М. В. Данильченко

(підпис) (ПІБ)

Головний інженер проекту
М. В. Данильченко

(підпис) (ПІБ)

Всього за зведеним кошторисом: 164 763,12 грн. (сто шістдесят чотири тисячі сімсот шістдесят три гривні 12 коп.)

Керівник проектної організації

(підпис) (ПІБ)

Єдиний податок 5% ( 156 524,96 / 0,95 ) - 156 524,96 8,23816

Всього з урахуванням 

єдиного податку 5%

164,76312

Робочий проєкт Реконструкція зовнішніх мереж для 

електропостачання оздоровчого 

центру з льодовою ареною по просп. 

Богдана Хмельницького, 46/9, м. 

Мелітополь Запорізька область

53,9249653,92496

Разом 156,52496156,52496

2 3 6 7

Робочий проєкт Реконструкція зовнішніх мереж для 

електропостачання оздоровчого 

центру з льодовою ареною по просп. 

Богдана Хмельницького, 46/9, м. 

Мелітополь Запорізька область

102,6102,6

(найменування проєктної та вишукувальної організаціі)

ФОП Данильченко М. В.

Ч.ч. Стадія проєктування і 

перелік виконуваних робіт

Найменування об'єкта будівництва 

або виду робіт
всьогопроєкт-

них

Повна вартість робіт, тис.грн.№№ 

коштори-

сів

Форма № 1-П

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС

на проєктні і вишукувальні роботи

(найменування об'єкта будівництва)

Реконструкція зовнішніх мереж для електропостачання оздоровчого центру з льодовою ареною по просп. Богдана Хмельницького, 

46/9, м. Мелітополь Запорізька область



 3  34_ЛС 3-П_1

1 5

1 8

2 8

3 7

4 2

5 7

6 7

7 9

8 6

9 1

10 7

11 14

(підпис) (ПІБ)

(підпис) (ПІБ)

Кошторис склав
М. В. Данильченко

Разом за кошторисом 102 600

Всього за кошторисом: 102 600,00 грн. (сто дві тисячі шістсот гривень 00 коп.)

Головний інженер проекту
М. В. Данильченко

Узгодження із зацікавленими 

організаціями:			

 - ММРЕМ; 			

 - Дирекція ПРтаІ ПАТ 

"Запоріжжяобленерго"			

 - Дирекція з енергозбуту  

ПАТ "Запоріжжяобленерго"			

 - Технічна дирекція  ПАТ 

"Запоріжжяобленерго"			

 - КП "Міськсвітло"			

 - КП "Водоконал"			

 - ТОВ "Мелітопольські 

теплові мережі"			

 - ПАТ "Укртелеком" 			

 - ПАТ "Мелітопольгаз" та 

інші зацікавлені організації Головний інженер проєкту 1 18 9001 350

Обстеження об’єкта  

проектування Головний інженер проєкту 1 9 4501 350

Розроблення розділу «Оцінка 

впливів на навколишнє 

середовище» Інженер 1 1 3501 350

Принципова схема 

електропостачання Інженер 1 8 1001 350

Кабельні лінії напругою 0,4 

кВ Інженер 1 12 1501 350

Схема електропостачання 

вузлів обліку Інженер 1 9 4501 350

Схема АВР Інженер 1 9 4501 350

Відомості виробів Інженер 1 2 7001 350

Технічні розрахунки Головний інженер проєкту 1 9 4501 350

Пояснювальна записка Інженер 1 10 8001 350

Збір вихідних даних для 

розробки РП Головний інженер проєкту 1 10 8001 350

2 4 6 73

Найменування проєктної (вишукувальної) 

організації: ФОП Данильченко М. В.

Ч.ч. Перелік робіт, що 

виконуються

Кількість 

вико-

навців

Витрати 

труда, 

люд.місяців 

або люд.днів

Заробітна плата виконавців,   

грн

всьогоза 1 місяць

або 1 день

Найменування посад 

виконавців (виробничий 

персонал)

Форма № 3-П

КОШТОРИС № 1

на виконання робіт

Реконструкція зовнішніх мереж для електропостачання оздоровчого центру з льодовою ареною по просп. Богдана 

Хмельницького, 46/9, м. Мелітополь Запорізька область

(найменування об'єкта будівництва, стадії проєктування, виду робіт)
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Ч.ч. Розрахунок вартості

1 4

1 (A + B * X) * КС *  П1 * 

К1 * К2

(0,00 + 395,00 * 1,00) * 

1,11 *  1,20  * 1,07 * 29,7

2 (A + B * X) * КС *  П1 * 

П2 * К1 * К2

(0,00 + 252,00 * 6,00) * 

1,11 *  0,35 * 1,20  * 1,07 * 

29,7

3 (A + B * X) * КС *  П1 * 

К1 * К2

(0,00 + 142,00 * 1,00) * 

1,15 *  1,20  * 1,07 * 29,7

К1=1,07 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, 

Додаток Ж, таблиця Ж.1).

К2=29,70 (Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-

7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).

Чарунка розподільного пристрою 6-20 

кВ, що встановлюється додатково

Розрахунковий показник:

6 (1 чарунка)

ЗЦПРБ-90 Розділ 1,  табл.1-48 п.12

B=252,00; Розр.показ.: X=6

Поправки: 

П1=0,35 (ЗЦПРБ р.1 прим. до табл. 

48 п. 1).

П2=1,20 (ЗЦПРБ р.1 вказ. щодо 

застос. цін п. 5).

Коефіцієнти: 

КС = 1,11 (Коеф. на робочий 

проєкт)

К1=1,07 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, 

Додаток Ж, таблиця Ж.1).

К2=29,70 (Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-

7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).

22 400,84

Релейний захист електричних мереж 

напругою до 20 кВ: Розгалужена 

секціонована електрична мережа з 

двома джерелами живлення, з кількістю 

вимикачів до 10

Розрахунковий показник:

1 (1 мережа)

ЗЦПРБ-90 Розділ 1,  табл.1-49 п.2

B=142,00; Розр.показ.: X=1

Поправки: 

П1=1,20 (ЗЦПРБ р.1 вказ. щодо 

застос. цін п. 5).

Коефіцієнти: 

КС = 1,15 (Коеф. на робочий 

проєкт)

6 227,41

2 3 5

Трансформаторні підстанції напругою 6-

20/0,4 кВ: комплексна 

двотрансформаторна з кількістю вводів 

високої напруги до двох без вимикачів 

високої напруги, потужністю до 2х630 

кВ.А

Розрахунковий показник:

1 (1 підстанція)

ЗЦПРБ-90 Розділ 1,  табл.1-48 п.2

B=395,00; Розр.показ.: X=1

Поправки: 

П1=1,20 (ЗЦПРБ р.1 вказ. щодо 

застос. цін п. 5).

Коефіцієнти: 

КС = 1,11 (Коеф. на робочий 

проєкт)

К1=1,07 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, 

Додаток Ж, таблиця Ж.1).

К2=29,70 (Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-

7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).

16 720,20

Найменування проєктної (вишукувальної) 

організації: ФОП Данильченко М. В.

Характеристика об'єкта будівництва або 

виду робіт

Назва документу обгрунтування та 

№№ частин, глав, таблиць, пунктів

Вартість, грн

Форма № 2-П

КОШТОРИС № 2

на проєктні роботи

Реконструкція зовнішніх мереж для електропостачання оздоровчого центру з льодовою ареною по просп. Богдана 

Хмельницького, 46/9, м. Мелітополь Запорізька область

(найменування об'єкта будівництва, стадії проєктування, виду проєктних або вишукувальних робіт)
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1 42 3 5

4 (A + B * X) * КС *  П1 * 

К1 * К2

(0,00 + 126,00 * 1,00) * 

1,15 *  1,20  * 1,07 * 29,7

5 (A + B * X) *  П1 * К1 * 

К2

(0,00 + 80,00 * 1,00) *  

1,20  * 1,07 * 29,7

Кошторис склав
М. В. Данильченко

(підпис) (ПІБ)

Всього за кошторисом: 53 924,96 грн. (п`ятдесят три тисячі дев`ятсот двадцять чотири гривні 96 коп.)

Головний інженер проекту
М. В. Данильченко

(підпис) (ПІБ)

Розрахунок струмів короткого 

замикання електричних мереж 

напругою 3-20 кВ: Розгалужена 

електрична секціонована електрична 

мережа з двома джерелами живлення, з 

кількістю вимикачів до 10

Розрахунковий показник:

1 (1 мережа)

ЗЦПРБ-90 Розділ 1,  табл.1-51 п.2

B=80,00; Розр.показ.: X=1

Поправки: 

П1=1,20 (ЗЦПРБ р.1 вказ. щодо 

застос. цін п. 5).

Коефіцієнти: 

К1=1,07 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, 

Додаток Ж, таблиця Ж.1).

К2=29,70 (Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-

7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).

3 050,78

Разом за кошторисом 53 924,96

Лінійна автоматика електричних мереж 

напругою до 20 кВ: Розгалужена 

секціонована електрична мережа з 

двома джерелами живлення, з кількістю 

вимикачів до 10

Розрахунковий показник:

1 (1 мережа)

ЗЦПРБ-90 Розділ 1,  табл.1-50 п.2

B=126,00; Розр.показ.: X=1

Поправки: 

П1=1,20 (ЗЦПРБ р.1 вказ. щодо 

застос. цін п. 5).

Коефіцієнти: 

КС = 1,15 (Коеф. на робочий 

проєкт)

К1=1,07 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, 

Додаток Ж, таблиця Ж.1).

К2=29,70 (Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-

7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).

5 525,73


