ОГОЛОШЕННЯ
про проведення спрощеної/допорогової закупівлі
UA-2022-01-13-003238-a

Найменування замовника:

Управління капітального будівництва Житомирської міської
ради

Категорія замовника:

Орган державної влади, місцевого самоврядування або
правоохоронний орган

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:

36072499

Місцезнаходження замовника:

МАЙДАН ІМ. С.П.КОРОЛЬОВА, 4/2, м.Житомир,
Житомирська область, 10014, Україна

Контактна особа замовника,
уповноважена здійснювати зв’язок з
учасниками:

В'ячеслав Глазунов, ukbgmr@i.ua, +380412445716

Вид предмета закупівлі:

Роботи

Назва предмета закупівлі:

Виконання проектних робіт по об’єкту: «Будівництво льодової
арени за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 101-А» (CPV
ДК 021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування)

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

Виконання проектних робіт
по об’єкту: «Будівництво
льодової арени за адресою: м.
Житомир, вул. Чуднівська,
101-А» (CPV ДК 021:2015:
71320000-7 Послуги з
інженерного проектування)

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

1 роботи

10005, Україна,
Житомирська
область,
Житомир,
Чуднівська, 101А

від 01 лютого
2022
до 31 травня
2022

Умови оплати:
Подія

Опис

Тип
оплати

Виконання
робіт

Відповідно до умов договору. Замовник здійснює
оплату Робіт на підставі акту здачі-приймання
виконаних робіт (далі – Акт), оформленого
належним чином, підписаного уповноваженими
представниками Сторін та скріплених печатками
Сторін.

Пiсляоплата 15

Очікувана вартість предмета закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі
Місцевий бюджет

Період,
(днів)

Тип
днів

Розмір
оплати,
(%)

Робочі

100

1 490 000,00 UAH
Опис

Сума
1490000 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни:

7 450,00 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:

24 січня 2022 13:21

Дата та час розкриття тендерних пропозицій:

відсутній

Дата та час проведення електронного аукціону:

відсутній

Додаток 3
до оголошення про проведення спрощеної закупівлі
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:
Виконання проектних робіт по об’єкту:
«Будівництво льодової арени за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 101-А»
(CPV ДК 021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування)
Проектування здійснюється в одну стадію – робочий проект (РП).
Проектна документація стадії робочий проект (РП) має бути розроблена на підставі
Ескізного проекту «Розробка типового проекту льодової арени на 450 місць» (додаток 4 до
оголошення про проведення спрощеної закупівлі), який розроблений на замовлення ВГО
«Федерація хокею України» (всеукраїнська громадська організація «Федерація хокею України») у
межах державної ініціативи «Велике будівництво» щодо розроблення програми розбудови
хокейної інфраструктури в Україні, отримав Експертний звіт (позитивний), та схвалений
Замовником.
Проектна документація має бути розроблена з урахуванням будівельних норм та
стандартів, чинних на час її передачі Замовнику, та відповідно Порядку розроблення проектної
документації на будівництво об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011 № 45.
Робочий проект має відповідати положенням законодавства, вимогам містобудівної
документації, будівельних норм, стандартів та правил та іншими умовами Договору про закупівлю
(Додаток 1 до оголошення про проведення спрощеної закупівлі).
Склад та зміст проектної документації встановлюється відповідно до ДБН А.2.2-3:2014
«Склад та зміст проектної документації на будівництво».
Оформлення проектної документації здійснюється згідно з нормативними документами
комплексу А.2.4 «Система проектної документації для будівництва».
Кількість: проектна документація передається замовнику на паперовому (у чотирьох
примірниках) та у електронному носієві (креслення у форматі PDF, кошториси у програмному
комплексі) відповідно до реєстраційного завдання.
Вартість проектних робіт визначається відповідно до кошторисних норм України
«Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та
експертизи проектної документації на будівництво».
Вартість будівництва визначається відповідно до вимог кошторисних норм України
«Настанова з визначення вартості будівництва».
Учасник спрощеної закупівлі визначає ціну пропозиції на виконання проектних робіт
виходячи з кошторисної вартості цих робіт, розрахунків складових структури витрат, поточних цін
на трудові та матеріальні ресурси. При цьому заробітна плата обчислюється виходячи з величини,
яку проектна організація планує отримати при виконанні зазначених робіт на об’єкті будівництва.
Рівень середньомісячної заробітної плати для працівників проектної організації відповідає 7
розряду складності робіт у будівництві.
Строк виконання робіт: 120 календарних днів з моменту підписання Договору.
Календарний план виконання робіт (додаток 2 до проекту договору) буде уточнено та узгоджено
на стадії підписання Договору про закупівлю.
Технічне завдання на розроблення проектної документації по об’єкту: «Будівництво
льодової арени за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 101-А» буде взято за основу при
складанні завдання на проектування переможцем спрощеної закупівлі. Склад технічного завдання
може бути змінено та доповнено відповідно до особливостей та специфіки об’єкта будівництва.
При підготовці завдання на проектування обов’язковий вихід проектанта(ів) на
місцезнаходження об’єкта з метою візуального обстеження, здійснення обмірних креслень,
фотофіксації та уточнення основних архітектурно-планувальних вимог і характеристик об’єкта
будівництва, підключення до зовнішніх мереж тощо.
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Технічне завдання
на розроблення проектної документації по об’єкту:
«Будівництво льодової арени за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 101-А»
(CPV ДК 021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування)
№
з/с
1.

Перелік основних даних та вимог

Основні дані та вимоги

Назва та місцезнаходження об’єкта

2.
3.
4.
5.

Підстава для проектування
Вид будівництва
Дані про інвестора
Дані про замовника

6.
7.

Джерело фінансування
Необхідність розрахунків
ефективності інвестицій
Дані про генерального
проектувальника

Будівництво льодової арени за адресою:
м. Житомир, вул. Чуднівська, 101-А
Договір про закупівлю
Будівництво
Управління
капітального
будівництва
Житомирської міської ради, адреса: майдан
ім. С.П. Корольова. 4/2, м. Житомир, 10014
Кошти місцевого бюджету.
Не вимагається

8.

9.

Стадійність проектування з
визначенням затверджувальної
стадії (визначається спільно
замовником та проектувальником)
10. Інженерні вишукування

11. Дані про особливі умови
будівництва (сейсмічність,
просадні грунти, підроблювальні і
підтоплювальні території тощо)
12. Основні архітектурно-планувальні
вимоги і характеристики
запроектованого об’єкта
13. Черговість будівництва,
необхідність виділення пускових
комплексів
14 Визначення класу (наслідків)
відповідальності та установленого
строку експлуатації

15. Вказівки про необхідність:
1) Розроблення індивідуальних
технічних вимог;
2) розроблення окремих проектних

Визначається замовником за результатами
проведення спрощеної процедури закупівлі
відповідно до Закону України «Про публічні
закупівлі»
Одностадійне. Стадія проектування – Робочий
проект (РП)
Інженерно-геодезичні,
інженерно-геологічні
вишукування виконуються згідно з ДБН А.2.11-2008
«Інженерні
вишукування
для
будівництва» та іншими умовами Договору.
-

Робочий проект розробляється у відповідності
до схваленої проектної документації стадії
Ескізний проект «Розробка типового проекту
льодової арени на 450 місць».
Будівництво здійснюється в одну чергу без
виділення пускових комплексів.
Виконати розрахунок відповідно до Закону
України «Про регулювання містобудівної
діяльності»,
ДСТУ 8855:2019 «Будівлі та
споруди.
Визначення
класу
наслідків
(відповідальності)», з урахуванням ДБН В.1.214:2018 «Загальні принципи забезпечення
надійності та конструктивної безпеки будівель і
споруд».
-
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рішень у декількох варіантах і на
конкурсних засадах;
3) попередніх погоджень
проектних рішень;
4) виконання демонстраційних
матеріалів, макетів, креслень
інтер’єрів , їх склад та формат;
5) виконання науково-дослідних та
дослідно-експериментальних робіт
у процесі проектування і
будівництва:
6) технічного захисту інформації;
7) урахування доступності об’єкта
для маломобільних груп населення.

16. Потужність або характеристика
об’єкта, виробнича програма.
17. Вимоги до благоустрою
майданчика.
18. Вимоги до інженерного захисту
територій і об’єктів.
19. Вимоги щодо розроблення розділу
«Оцінка впливів на навколишнє
середовище» та «Оцінка впливу на
довкілля» (ОВД).

Обов’язкове попереднє погодження Проектної
документації із Замовником перед її подачею до
експертної
організації
для
проведення
експертизи.
-

Врахувати
вимоги
ДБН
Б.2.2-40:2018
«Інклюзивність
будівель
і
споруд»
та
забезпечити
доступність,
зручність,
інформативність і безпеку об’єкту для
маломобільних груп населення.» (з врахуванням
Зміни 1)
Відповідно до схваленої проектної документації
стадії Ескізний проект «Розробка типового
проекту льодової арени на 450 місць»
Відповідно норм проектування ДБН Б.2.2-5:2001
«Благоустрій території» (з врахуванням Змін №
1, 2)
Відповідно до вимог ДБН Б.2.2-12:2019
«Планування та забудова територій» та ДБН
В.1.1-46:2017 «Інженерний захист територій,
будівель і споруд від зсувів та обвалів».
Відповідно до норм проектування ДБН А.2.2-12003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на
навколишнє середовище (ОВНС).
Відповідно до Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля» здійснити оцінку впливу на
довкілля (а саме виконати звіт з оцінки впливу
на довкілля та отримати висновок з оцінки
впливу на довкілля)
-

20. Вимоги з енергозбереження та
енергоефективності.
21. Дані про технології і (або) науково- дослідні роботи, які пропонує
застосувати замовник.
22. Вимоги до режиму безпеки та
Відповідно до норм проектування ДБН Б.А.3.2охорони праці.
2009 «Охорона праці і промислова безпека у
будівництві. Основні положення» та ДСТУ
2293:2014 «Охорона праці. Терміни та
визначення основних понять».
23. Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів
цивільного захисту (цивільної
оборони)
24. Вимоги до системи
Відповідно до норм проектування ДБН В.1.1-
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протипожежного захисту об’єкта.

7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»
та ДБН В В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
-

25. Вимоги до розроблення
спеціальних заходів.
26. Призначення нежитлових поверхів. 27. Перелік будинків та споруд, що
проектуються, у складі комплексу.
28. Склад і обсяг виконуваних робіт
Склад проектної документації згідно додатку
Д ДБН А.2.2-3-2014 «Склад і зміст проектної
документації на будівництво»* у складі:
1. Пояснювальна записка.
2. Робочі креслення (в об’ємі достатньому для
проведення будівельних робіт):
- архітектурно-будівельні рішення (АБ);
- конструкції металеві (КМ);
- водопровід та каналізація (ВК);
- опалення, вентиляція та кондиціонування (ОВ);
- холодопостачання (ХП);
- електротехнічні рішення (ЕТР);
пожежогасіння,
пожежна
сигналізація,
охоронна та охоронно-пожежна сигналізація
(ПГ,ПС,ОС);
- зовнішні мережі водопостачання (ЗВ);
- зовнішні мережі каналізації (К);
- зовнішнє електроосвітлення (ЕЗ);
- відеоспостереження.
3. Проект організації будівництва відповідно до
вимог та рекомендацій ДБН А.3.1-5:2016
«Організація будівельного виробництва».
4. Кошторисна документація.
5. Вишукування.
*Склад
та
зміст
розділів
Проектної
документації, наведених у додатку Д ДБН А.2.23-2014, може уточнюватися залежно від
технічної та технологічної складності робіт.
Оформлення
проектної
документації
здійснюється
згідно
з
нормативними
документами
комплексу
А.2.4
«Система
проектної документації для будівництва».
29. Вимоги щодо експертизи проектної Експертиза проектної документації (або її
документації
частини)
здійснюється
згідно
чинного
законодавства.
Експертизу проектної документації замовляє та
сплачує
Проектувальник.
Проектувальник
виконує супровід проектної документації та
усуває зауваження (при наявності).
30. Вимоги до кошторисної
Склад, зміст та обсяг інвесторської кошторисної
документації
визначити
відповідно
до
документації.
кошторисних норм України Настанова з
визначення вартості будівництва.
При складанні інвесторської кошторисної
документації (на стадії розроблення проектної
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документації) врахувати:
розмір кошторисної заробітної плати 12442,67 грн, що відповідає середньому розряду
складності робіт у будівництві 3,8 для звичайних
умов будівництва, встановленої рішенням
виконкому від 21.12.2019 № 1448 зі змінами від
08.12.2021 № 1434.

31. Кількість примірників проектної та
вишукувальної документації та
вимоги до комплектації
документації

У зведеному кошторисному розрахунку
вартості об’єкта будівництва передбачити:
- кошти на утримання служби замовника (1%);
- кошти на здійснення технічного нагляду
(1,5%);
- кошти на здійснення авторського нагляду за
обґрунтовуючим розрахунком, складеним на
підставі узгодженого із замовником планграфіку відвідувань об’єкта будівництва,
кількості спеціалістів, часу їх перебування на
об’єкті та погодженого показника вартості
одного людино-дня для виконання проектних
робіт );
- вартість експертизи Проектної документації;
- кошти на покриття ризиків всіх учасників
будівництва;
- кошти на покриття додаткових витрат,
пов’язаних з інфляційними процесами;
- кошти на виготовлення інвентарної справи;
- кошти на оплату вартості сертифіката, який
видається у разі прийняття в експлуатацію
закінченого будівництвом об’єкта згідно
постанови Кабінету Міністрів України від
13.04.2011 № 461.
Проектна
документація
оформляється
і
передається Замовнику у 4 (чотирьох) паперових
примірниках та в електронному вигляді
(текстова частина – у форматі PDF (Portable
Document Format), а кошторисна документація у
форматі програмного комплексу АВК-5 або
інших програмних комплексів, які взаємодіють
між собою за допомогою інформаційного блоку
даних (ІБД) в частині передачі кошторисної
документації та розрахунків договірних цін).
Електронна версія Проектної документації має
бути підписана КЕП Підрядника чи його
уповноваженої особи.
Примірники Проектної документації, які
безповоротно надаються до державних органів,
виготовляються Підрядником додатково до
примірників, наведених вище, і окремо
Замовником не оплачуються.

