
 

                                                                                             Додаток 1 

                                                                                до рішення сесії  

                                                                                від 09 квітня 2021 року №VIII/7/34 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення спрощеної закупівлі  

Код ДК 021:2015:  71240000-7 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги  

-   

Розробка проектно-кошторисної документації на реалізацію проекту  

“Створення простору для комфортного відпочинку жителів та гостей у 

м.Збаражі з метою покращення якості життя населення шляхом 

проведення капітального ремонту прибережної зони озера як одного з 

елементів розвитку міської інфраструктури. 

 (І етап)” 

 

1. Замовник: 

1.1. Найменування: Збаразьке міське комунальне підприємство по 

благоустрою «Добробут» 

Код  ЄДРПОУ:32807813;  

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 

територіальної громади  

1.2. Місцезнаходження: 47302, вул. Д. Галицького, 91, м.Збараж, 

Тернопільська область Україна 

1.3. Посадова особа Замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з 

учасниками : Уповноважена особа МКП “Добробут” фахівець з публічних 

закупівель Хлистун Ірина Ігорівна. 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 

словником: Код ДК 021:2015: 71240000-7 Архітектурні, інженерні та 

планувальні послуги  -  Розробка проектно-кошторисної документації на 

реалізацію проекту “Створення простору для комфортного відпочинку 

жителів та гостей у м.Збаражі з метою покращення якості життя 

населення шляхом проведення капітального ремонту прибережної зони 

озера як одного з елементів розвитку міської інфраструктури. (І етап)” 

3. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета 

закупівлі: відповідно до Додатку 1. 

4. Кількість та місце поставки товарів або обсяг виконання робіт чи 

надання послуг:  
4.1 Кількість робіт: 1 робота, згідно Додатку 1. 

4.2. Місце: 47302, вул. Д. Галицького, 91, м.Збараж, Тернопільська область 

Україна 

5. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 

30 днів з дня підписання договору. Термін виконання робіт може бути 

аргументовано продовжений на строк, необхідний для отримання дозвільних 

документів із зміни цільового призначення земельної ділянки тощо. 

6. Умови оплати: Розрахунки проводяться шляхом перерахування коштів на 

розрахунковий рахунок Виконавця після виконання робіт на підставі актів 

виконаних робіт (наданих послуг). 



 

7. Очікувана вартість предмета закупівлі: 350000,00 грн. (триста п’ятдесять 

тисяч грн., 00 коп) з ПДВ.  

8. Період уточнення інформації про закупівлю (не менше трьох робочих 

днів): У встановлений термін. 

9. Кінцевий строк подання пропозицій (строк для подання пропозицій не 

може бути менше ніж 5 робочих днів з дня оприлюднення оголошення про 

проведення спрощеної закупівлі в електронній системі закупівель): 

У встановлений термін. 

10. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням 

питомої ваги критеріїв: Оцінка тендерних пропозицій учасників 

здійснюється за єдиним критерієм – «Ціна пропозиції (з ПДВ)». Питома вага 

критерію «Ціна пропозиції (з ПДВ)» - 100 %. Розрахунок ціни повинен бути 

здійснений відповідно до ДСТУ Б Д,1.1-7:2013 «Правила визначення вартості 

проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на 

будівництво». 

11. Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників: Замовник 

не вимагає надання забезпечення пропозицій учасників. 

12.Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про 

закупівлю: Замовник не вимагає надання забезпечення виконання договору 

про закупівлю. 

13.Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного 

аукціону: 0,5% від очікуваної вартості. 

Додатки до оголошення:  

Додаток 1.1. «Інформація про технічні, якісні та інші характеристики 

предмета закупівлі» 

Додаток 1.2. «Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх 

підтвердження» 

Додаток 1.3 «Цінова пропозиція» 

Додаток 1.4. «Проект договору про закупівлю»  
            
 

Секретар міської ради                                                          Р.П.НАПОВАНЕЦЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


