
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір про закупівлю 

UA-2020-11-18-012929-c 
 

Найменування замовника: ДП "Спортивний комплекс "Авангард" 

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

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 39401098 

Місцезнаходження замовника: Україна, Київ, 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 46 

Вид предмета закупівлі: Роботи  

Узагальнена назва предмета закупівлі: Коригування проектної документації капітального ремонту 
будівлі Льодового палацу державного підприємства 
"Спортивний комплекс "Авангард" літ. А за адресою: м. Київ, 
вул. Мельникова, 46 

 

Назва предмета закупівлі Коди та назви 
відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі і 
частин предмета 
закупівлі (лотів) (за 
наявності) 

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 

Коригування проектної 
документації капітального 
ремонту будівлі Льодового 
палацу державного 
підприємства "Спортивний 
комплекс "Авангард" літ. А 
за адресою: м. Київ, вул. 
Мельникова, 46 

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

1 роб  Україна, м. Київ, 
04119, м. Київ, 
вулиця Юрія 
Іллєнка 
(Мельникова), 
будинок 46  

до 21 грудня 
2020  

 
Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

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

Виконання робіт   Пiсляоплата  10  Робочі  100  

 

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

ФОП Власюк Ігор Петрович  

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції: 1 499 301,00 UAH  

 

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума 

Державний бюджет України   1499999 UAH  

 



TTPOTOKOJI
rrl oAo IIPurH flTT f, Prru EHHfl vfroBH OBAXEHOIO O C OE OIO

<02> rpyaut2020 p. Ne3 rr,l. Kuis

Bpaxonyro,tu crarri 4 ra I I 3axouy Yrcpainr.r <llpo ny6ri.rui :axyninni> (aani -
3arouy), floroxenuq rpo yrroBHoBa)Keuy oco6y, ei.qnosi.qanbHy 3a opraui:aqiro ra npoBeAeHHs

rpoueAyp :axynin-ni/cnpoueHrrx :arynieenr .{epxaeuoro niaupraeMcrBa "CnoprueHuil
KoMrrrreKc "ABaHrapA", uro 3arBepr)KeHe HaKa3oM flupexropa [epNanHoro niAnpIaeMcrBa
"Cuoprunurafi ronn:reKc "ABaHrapr" Nol sia 17 lucrorarc 2020 poKy, 3a pe3ynbraraMu
po3rnf,Ay uponoeuqii yuacuuxa <DI3LI9HA OCOEA-IIIAIIPI{€MEIIb BJIACIOK I|OP
IIETPOBtr{II,

BI,IPIUI[IB:
l. Bugsaquru nepeMoxueM cnporqeuoi :axyniani griAHo 3 rpeAMeroM :axyniui:

<KopnrynaHHq upoemruoi Aorcymenraqii manira.nrsoro peMorrry 6yaie,'ri JlboAoeoro
flar'rauy Aep]r(aBrroro nignpueucraa "CuoprunHuii KoMrrJeKc ttAnaurapAtt .nir. A :ra

aApecorc: M. KuIn, By",r. Me,tuultxona, 46 (AK 021:2015 "€Altrufi :arcyniae,rsunii
croBnuK" 71320000-7 floc,ryru : iuxeuepuoro rpoeKTyBauun)>>, yqacHuKa roprie
OI3I4[IHA OCOEA-IIIAIIPII€MEIIb BJIACIOK I|OP IIETPOBIIq (aa,ri
uepenrox<eqs).

2. Yxsutula piureuuf, npo uauip yKnacrrr 4ororip rpo 3aKyniarro s repeMo)r(rreM

cnporqeuoi :axyninni.
3. flpormon orHoro AHfl 3 rH.,r yxBaneHH, qboro pirueuur onpunroAHurrz qepe3

aBropr.r3oBaurzfi e:rexrpossufi NaafiAau.rur ua ne6-uoprari YnosHoBaxeHoro opraHy B ropqAKy,
BcraHoBJreHorry YuonHoBDr(eHilM opraHoM 'ra 3axosou, uoai4ouJreHH.rr upo narrip yKnaclu
goronip upo saryuinlro.

YnonrrosaxeHa oco6a B.C. Illep6arc
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