
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2021-07-06-010596-c 
 

Найменування замовника: Комунальне підприємство "Молодіжне творче об'єднання" 
Дніпровської міської ради  

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 30268758 

Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. 
Набережна Заводська, 53 

Вид предмета закупівлі: Послуги  

Назва предмета закупівлі: Послуга з розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для будівництва та експлуатації 
тренувально-спортивного комплексу з льодовим покриттям, 
допоміжними приміщеннями та благоустроєм розташованої за 
адресою: вул. Набережна Заводська, 53, м. Дніпро 
(Новокодацький район).  

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:79420000-4: Управлінські послуги 

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 

Послуга з розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для 
будівництва та експлуатації 
тренувально-спортивного 
комплексу з льодовим 
покриттям, допоміжними 
приміщеннями та благоустроєм 
розташованої за адресою: вул. 
Набережна Заводська, 53, м. 
Дніпро (Новокодацький район).  

ДК 021:2015: 
79420000-4 — 
Управлінські послуги  

1 послуга  49068, Україна, 
Дніпропетровська 
область, м.Дніпро, 
вул. Набережна 
Заводська, 53  

до 31 грудня 
2021  

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 

Подія Опис Тип 
оплати 

Період, 
(днів) 

Тип днів Розмір 
оплати, 
(%) 

Надання 
послуг  

Розрахунок робиться в термін протягом 30 
календарних днів після здачі Виконавцем звітної 
документації і підписання Замовником акту 
приймання - передачі наданої послуги. Відповідно 
до ст. ст. 23,48 Бюджетного кодексу України, 
бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету 

Пiсляоплата 30  Календарні 100  



здійснюються лише за наявності відповідного 
бюджетного призначення, а також у разі наявності 
у розпорядників бюджетних коштів відповідних 
бюджетних асигнувань. У разі затримки 
фінансування на цілі, вказані у договорі, Замовник 
здійснює розрахунки з Виконавцем протягом 
десяти робочих днів з дня надходження коштів на 
його рахунок.  

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

ТОВ "ГЕОСИСТЕМА ПЛЮС"  

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 128 518,59 UAH з ПДВ 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)   135000 UAH  

 



rrPoToKoI (Pl[r4Hrrfl) J\b 127

yrroBHoBa)KeHoi oco6u rro [poB eAeHHro [porleAyp 3 aKyrriB eJrb

*r. [ninpo "27" ilvtttrt2D2lporcy

Bi.quosiluo Ao cr. 14 3aron Yxpainra dlpo q{6nivHi saxyninni>, 3a pe3yJrbruraMv po3rns.qy
upouoszqii yracuzr<a roBapr4crBa s o6Naexenoro ni4nqni4anrHicrro (fEOCI4CTEMA IIJIIOC)

BIIPIIILIJIA:
L BIEsHaqzr[ repeMo)KIIeM cnpoqeHoi sarcynilni sriAHo 3 npeAMeroM :arcyniui, KoA

naqionarrnoro xnacrzQircaropa Yr<painra AK 021:2015 <<etuHzfi saryninelrnzfi crroBHr,rK)) - rg/AK
02L'2015 - 79420000-4 Vnpaeaiucurci nocttyzu (Pospo6rca npoeKmy seMreycmporo u4odo eideedeuun

senenuuoi dinnurcu dnn 6ydieuuqm6a ma eKcnnyamaqii'nlpeuyeaabHo-cnopmuzHozo KoMtxtteKcy s naodoeww

noKpummtM, donotwitruwttu npwwitqeuuntwu ma 6nazlycmpoeM posmawoeauo| sa adpecon: 6yn,

Ha6epecrcua 3aeodcurca, 53, u. ,\uinpo (Hoeorcodpt4urcuit pauou)) yqacHuKa roprin - TOB
(|EOCI,ICTEMA IIJIIOC> (aani - neperuoxeqr).

2..YxsaJruru piruennr npo uauip yKJracrr4 aorlnip upo saryuiBJrro 3 rrepeMoxrleru cnporqenoi
3aKynlBJn.

3. llporrrou o.4Hofo AHfl 3 AHt
aBTopr43oBaHrafi elelcrponnzfi uaft4anvulc na
BcraHoBJreHouy YnoenoBax(eHr4M oplaHoM Ta
npo saxyriuro.

)xBane H_rr rlboro plureHHr onpunroAHtrTr.r qepe3

se6-n przuri YuonnoeaKeHoro opraHy B nopsAKy,

VuoeHosaxeua oco6a O.B. Xasraro

3arouo , noni4orraneHH.rr npo narvrip yKnacrv 4oronip









rrPoToKon GTruEHH-s) Nb 126

yrroBHoBaxeHoi ocr)6u IIo rrpoBeAeHHro nporleAyp
Itouyualruoro niguptr€McrBa "Molo4ilcHe rBopqe 06,€gHauufl "

nr" luinpo "22" rvnrr 2021 poxy

Bpaxoeyroul4 BI,IMofI4 3aroHy YxpaiHr,r <flpo ny6nivHi :axynieni> (ga:ri - 3axou), y sn'.r:xy :
na.{sHicr}o nigcran 4rr ni4xu:reHHr nponosuqii, no4aHoi Ha yqacrr, y cnporleHifr saxynin:ri sriluo s
npeAMeroM saxynin,ri, rog uaqiouaJlbHofo xraczsixaropa VxpaTuu!.K02]:2015 <<egvuui.r:axyliee,rtuzil
cJIOBHI4K) - 79120000-4 Vnpaeniua'rci nocttyzu (Pospo6rca npoeKmy seMneycmporc u4odo eideedeuua
se.ttenuuol' dinnuxu dnn 6ydieuuqmna ma eKcmyama4i[mpeHylalbHo-cnopmuBHozo KoMnneKcy s ,tuodoauu
noKpummnM, donouicrcuu.uu npuuiu.leuunttu ma 1nazoycmpoe.x4 posmauloaauo[ sa adpecorc.- 6y.q.
Ha6epetrcua 3aeodcurca, 53, n. fuinpo (Hoeoxodaquxuit pailou)) Ta BXr4T'rr y se'Rsrcy 3 ur4M :axo4ie,
nepe46aueHux,t. 14 cr. 14 3axoHy.

BI{PIilItr{JIA:
1. Bi4xulnru npono:zqirc yqacHrrKa crporqeuoi saxyniui, 3a rrpeAMeroM saxyniui, KoA

uaqioHa,rsuoro xracu0ixaropa Vxpaiuz AK 021:2015 <eauuuil sarcyrrieerrrHnfi cJroBHzK) - 79420000-l
Vnpaeniucuxi nocnyeu (Pospo6rca npoeKmy 3ewJxeycmpon ulodo eideedeuun setrenuuoi' dinauxu dnn
6ydieuuqmaa me erccnnyamaqii' mpeHysqnbHo-cnopmurHozo Ko.L4nneKcy s nuodoauu noKpumm.ng,
donouitrcuu.ntu npuuiu4eHHnu4u ma 6nazoycmpoeM po3mautoeauoi sa adpecoro; 6y.n Hi6epexua
3aeodcurca, 53, u. ,\uinpo (Hoeorcodaqurcuil pauou)) [epNaeHoro ni4npuenrcrna <I-{eutp g"p*u"no.o
3eMer'IbHofo KaAacrpy) ,{ninponerpoecrxoi perioualrHoi Silii 3 TaKr4x ui4cran:

1) sriluo s [o4arxovt 2 lo oroJlorreHHr rrpo ilpoBeAeHH.r cnpoqeHoi saxyninni 3al,roeHtaxo]\4
BcraHoBJ'IeHi ezNaorh rlpo re, u1o VuacuI4K TIoBHHeH HaAarr4 - [oni4xy 3a BnacHopyr{Hr4M nignucor'r
cryN6osoi (noca4onoi) oco6ra yqacHI4Ka ra:anipeua ler{arKoro (n pa:i Harnuocri), u1o nricrurr iu6opnraqiro
npo 4ocri4 BHKoHaHH.{ ceprrz$ixosaHulMu iuxeHepauu 3eMJreBnopfl;LHvrKaMu ra feoAe3r4craMt4 Vqacuuxa
AoKyMeHTaqii si seuleycrpolo sa 2018, :2019 m 2020 pix na 3aMoBJreHHr Aep)r(aBrrr4x ra KoMyHanbHr4x
yc'faHoB ra nignpueMcrB.

fl,rr ni4reepAx(eHHt in(lopuaqii yqacHrrK rroBr.rHeH HaTarkr ronii Aoroeopin He MeHrxe 5 (u,rrrz)
(ar<nnuanvu 2018-2020 p.p.) uloAo HaAaHH.s rocnyr pospo6neHHs AoKyMeHraqiI is 3eMneycrporo u{o
niaraepaNyrors ix BhKoHaHHt (opuziuaLtu eidzyrcy, audauui.t ycmaHoson opzauisa4ii' a6o arcm (aKmu)
?uKoHaHux po6im (uadauux nocnyz), tqo caiduamb npo nozHe BuKoHaHHn po6im), ann yqacHVKoM HaAaHo
iH(poprrraqiro He B rloBHor,ty o6cr:i, a caMe He HaAaHo xonirc AoroBopy za 2020 prirc. a HaAaHo rconirc
AoroBopy sa2017 pir< (de sa.\.to7HuKoM ma,rcoi BuMozu He BcmaHo7neuo).

2. 3riauo s logarr<orrr 2 ,ao oro.rrolreHH.s npo [poBeAeHHr cnpouleHoi saxyniui 3aproeunrcoNa
BcraHoBiIeHi eHNaorI4 rrpo re, Uo Vqacsnr: rroBzHeH HaAarr.r - 3aroeFreHzfi npoexr AoroBopy (fodantorc l)
ei4,noeiAHo 4o Ha4aHoi Sopntrz s rplzuirxorc yqacHr4Ka <3zodui s yMolaMu dozoaopy> (je: sanoeHeuH.r qiHn
AoroBopy. O4uax, Y'{acFIIax HaAaB ni4nacaHufi [poeKr,{oronopy He B r]oBHol,ry o6cl:i, a caMe e:ara,ri Fte
HaAaB ni4nucaHi ,{ogarrcrz Ao rpoeKTy AoroBopy (J\lb 1-4), trci e Heeig'euHr4Mr4 qacrvHaMkr frpoeKrv
AoroBopy i eigHoclrrcr go fioro icroruux yMoBy.

3. Onprz,rrorlaLr"tlr B eneKTpoHsifi cucreni sa ynieem iusopnraqiro npo ei4xn,reHH.a npono:rzqi1
rpor.f,foM oAHofo AH{ 3 AHq rJpui..rHfimx pineHHr sriAHo s cr. l0 Ta cr. 14 3arcony.

aarcyniaelr

{uinponcrnoi nricst<ol paga

VnoeHoeaNeHa oco6a O.B. XaerzJro


