
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2021-06-29-005592-c 
 

Найменування замовника: ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 
територіальної громади 

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 05408846 

Місцезнаходження замовника: 08200, Україна, Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-а 

Вид предмета закупівлі: Роботи  

Назва предмета закупівлі: Будівництво льодової арени по вулиці Північна, 79-Г в м. Ірпінь 
Бучанського району Київської області  

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 

Будівництво льодової 
арени по вулиці 
Північна, 79-Г в м. Ірпінь 
Бучанського району 
Київської області 

ДК 021:2015: 71320000-7 — 
Послуги з інженерного 
проектування  

1 роботи  08200, Україна, 
Київська область, 
Ірпінь, 
Шевченка, 2а  

до 30 жовтня 
2021  

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%) 

Виконання робіт   Пiсляоплата  14  Календарні  100  

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

ТОВ "АК АРТ-БУД"  

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 943 491,59 UAH з ПДВ 

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Місцевий бюджет   950000 UAH  

 



TIPOTOKOJI
ynoBHoBaxeHoi oco6u BIzKoHaBrIofo KoMirery Ipniircrroi uicnroi paAr4 no po3rnflAy

npotosuqii ra nugna.{eHHs rtepeMoxqr is cnporqeuoi:axyuieni lo o6'exry:
<<FyginnnurBo JrboAonoi apenra no ny;ruqi flinniuHa, 79-l s vr.Ipnins Byuancsrcoro

pafiony Kuincrrcoi odlacril>

eiA (12> rurHq 2021 p. /./zu

L HafirrrenyBauHr ganonsuxa*.

BI,IKOHABIIIfr KOMITET IPIIIHCbKOI MICbKOI PANII
2. Koa sri.qHo s €,IP|IOV 3auonsura*.
0s408846
3. MicqesHaxoAxeHHr 3aMosHuKa*.
08200, Vrcpaina, Kuiecrrca o6.nacrr,, u.Ipninr, nyl. IIIenueyrcar2-a
4. Horrrep rpoqeAypu:aryninni B eneKrpoHnifi cucrerrai :aryninelr*.
s. UA-2021 -06-29 -00 5 592-c

u. IpniHs

6. TI K tgH HI1x rrpuil()3r4{r

]1! Y.racnurc flponoruqir

I
TOBAPI4CTBO 3 OBMEXEHOIO
BIAnOBIAAJIbHICTIO "AK APT-By.4" 943 491,59 rpn I lIlB

ift*

7. HafinrenynanHx (.unx rcpuAr4rrHoT oco6u) a6o npi:nuqe, iM'f, ro 6arrr<osi (anq

$i:nunoi oco6u) yrracHuKa TOBAPI4CTBO 3 OEMEXEHOIO BIAIIOBIAAJIbHICTFO
"AK APT-Ey.4".

8. Pesymrar po3rn.flAy npono3rzrlii (nigxr.ureHHr reHAepnoi nponosuqi'r'/4ouyrqeHHr Ao
ayrqioHy). llpouosuqir Vqacnnra.- TOBAPI4CTBO 3 OBMEXEHOIO
BIAilOBIAAJIbHICTFO "AK APT-ByA" ni4noni4ae Br,rMoraM renAepHoi 4oryrvrenraqii ra
Moxre 6yru 4onyulena.

O6craeuH lnfl siAxLrreHHr npono:uqii TOBAPI4CTBO 3

BIAIIOBIAAJIbHICTIO "AK APT-ByA" He scraHoBneHo.
Cucreuoro (PROZORRO) Br43HaqeHa npono3r,rql'

TOBAPI4CTBO 3 OEMEXEHOFO BIATIOBIAAJIbHICTFO "AK
943 491,59 rpn s II.{B.

OEMEXEHOIO

yqacHLrKa

APT-BV!" ua cyMy

BIIPIIIIIB:

L BusHaqurr4 nepeMoxrleM 3a rrpoueAyporc cnporueHa aaxyninrr no o6'erry <Ey4innuqrno
rroAonoi apeHr.r uo eyruqi flinuiuna, 79-f s rra.Ipninr Byuaucmoro pafiouy Kuincrroi o6racri>
yrracHuKa roprie TOBAPI,ICTBO 3 OEMEIITEHOIO BIAIIOBIAAJIbHICTIO
''AK APT-EY,II '"
2.lIpufinrrru piureuH.f, npo nauip yKJracrrr 4oronip npo aaryniBJrro 3 rrepeMoxrleM ra uaAicrarz
Ha aApecy nepeMoxqs nosiAoN{reHHr npo narr.rip yKnacrr.r 4oronip npo raxyuienro.
3. llpormoM oAHofo AHr 3 4nx npnfinqrrq rlbofo piurennx orpnnroAHuTra qepe3 anropuronanufi
eJreKTpoHHuit rrraitraur{r4K Ha Be6-noprani YnonHonaxeHoro opraHy B flopsrKy, BcraHoBneHoMy

VnosnoeaxeHrlM opraHoM ra 3aronou, noniAolrleHHs npo nanaip yKnacrr4 4oronip npo
saryninruo.

Fariucrnnfi n.I.



 
 
ТОВ  «АК АРТ-БУД»  
вул. Д. Бєдного. 115 
Слов’янськ, Україна, 84107 
тел./факс: +38 050 347 28 21  
office@akartbud.com 
www.akartbud.com 

 
р/с UA483348510000026002962484273  
в ПАТ «ПУМБ»,  
МФО 334851 
код ЄДРПОУ 34511978 
ІПН 345119705637  
 

 
 

№  16-07-07/2021  від 07.07.2021 р.       

      
 

Договірна ціна  
на виконання проектно-вишукувальних робіт  

«Будівництво льодової арени по вулиці Північна, 79-Г в м.Ірпінь Бучанського району 
Київської області»  

(найменування об’єкта будівництва) 
що здійснюється в 2021  році. 

Найменування організації-Замовника_Виконавчий комітет Ірпінської міської ради . 
Найменування проектної організації-генерального проектувальника_ТОВ «АК АРТ-БУД». 
Вид договірної ціни: динамічна. 
Визначена згідно із ДСТУ Б Д.1.1-7:2013. «Правила визначення вартості проектно-
вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництва». 
Складена «07» липня 2021 році. 
 

№ 
п/
п 

Стадія проектування і перелік 
виконуваних робіт 

№ 
кошторисів, 
розрахунків 

Повна вартість робіт, тис. грн. 
вишукув
альних 

проектни
х 

Додат
кових* 

всього 

1 Проектні роботи стадії П 1  181,33723  181,33723 
2 Проектні роботи стадії Р 2  504,61567  504,61567 
3 Інженерно- геологічні вишукування 3 54,99009   54,99009 
4 Експертиза проекту 4  45,30000  45,30000 
 Разом    786,24299 
 Кошти на покриття ризиків    - 
 Всього    786,24299 
 ПДВ    157,24860 
 Всього договірна ціна з урахуванням ПДВ    943,49159 

 
*Враховуються у разі, якщо ці роботи виконуються з-а дорученням замовника 
 
Всього договірна ціна_Дев`ятсот сорок три тисячі чотириста дев`яносто одна гривня 59 
копійок) 

(сума прописом) 
 

1. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів із дати 
кінцевого строку подання пропозицій; 
2. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію згідно з умовами 
інструкції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш 
вигідними для Вас умовами. 
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