
Українська Асоціація 
Центрів Підтримки Бізнесу
Україна, 54001, м. Миколаїв, вул. Лягіна, 2, оф.107, а/с 400
Дирекція: м.Миколаїв, вул. Потьомкінська 51/1
Тел: (0512) 47-84-52, (067) 234 06 77

Вих.№ 22-01  від 22 січня 2021 року

Керівникам 
архітектурно-проектних організацій

ВГО «Українська Асоціація Центрів Підтримки Бізнесу» на виконання Проекту 
BSB 757 ”Developing Cultural and Creative Industries in the Black Sea Basin - CREA – 
CENTERS” / “Розвиток культурних та креативних індустрій в басейні Чорного моря. - 
КРЕА – ЦЕНТРИ” запрошує архітектурно-проектні організації взяти участь у 
відкритому конкурсі на виконання проектних робіт згідно наступного Запиту:

ЗАПИТ 
цінових пропозицій

1. Замовник.
1.1. Найменування:  ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

              "УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЦЕНТРІВ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ”(УАЦПБ)
1.2. Код за ЄДРПОУ: 26112446
1.3. Місцезнаходження: вул. Потьомкінській 51/1, м. Миколаїв

        1.4. Реєстраційний рахунок замовника: UA743264610000026005302204258 (UAH), 
Філія- Миколаївське обласне управління АТ   "Ощадбанк"

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками 
(прізвище, ім’я, по батькові, посада , номер телефону та телефаксу із зазначенням 
коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса):

       Кушнір Лілія Іванівна, бухгалтер, Голова тендерного комітету, тел. (0512)478438, 
тел. (050)665-17-77, e-mail: 0506651777@ukr.net

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 
предмета закупівлі: згідно пропозицій.

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація 
про закупівлю.  https://uabsc.org/

4. Інформація про предмет закупівлі:
 код ДК 021:2015 – 71240000-2 – Архітектурні, інженерні та планувальні послуги
 код ДК 021:2015 – 71310000-4 Консультаційні послуги у галузях інженерії та 

будівництва
 код ДК 021:2015 – 71350000-6 Науково-технічні послуги в галузі інженерії
 код ДК 021:2015 – 71600000-4 Послуги з технічних випробувань, аналізу та 

консультування
        код ДК 021:2015 – 71700000-5 Послуги з моніторингу та контролю 

4.1. Найменування предмета закупівлі.
Виготовлення робочого проекту та кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція 
приміщень по вул. Потьомкінській 51/1 в  м. Миколаєві з розміщенням центру розвитку 
культурних та креативних індустрій КРЕА—ЦЕНТР з коворкінгом»  в рамках реалізації 
проекту BSB 757 ”Developing Cultural and Creative Industries in the Black Sea Basin - CREA 
– CENTERS” / “Розвиток культурних та креативних індустрій в басейні Чорного моря. - 
КРЕА – ЦЕНТРИ”



4.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання 
цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші 
параметри.

Склад проекту:
ГП-генплан 
АР-архитектурні рішення
АБ- конструктивні рішення
ОВ,ВК-опалення , вентиляція, водопровід, канализація
ЕТР-електротехнічні рішення
ПС-пожежна сигналізація
ДУ-димовидалення;
ПОБ- проект организації будівництва
ОВНС – оцінка  впливу  на навколишнє середовище
ЕЕ-  енергоефективність
Проектно-кошторисна документація для будівництва,
 Пакет документів для організації публічних закупівель будівельних робіт. 
 Площа приміщень складає 150 кв.м.
4.3. Місце поставки товарів або надання послуг: вул. Потьомкінська 51/1, м. 

Миколаїв.
4.4. Строк поставки товарів або надання послуг: 60 днів з моменту підписання 

договору. 
5. Основні умови договору:

Учасник визначає вартість робіт, які він пропонує виконати за Договором, за «Збірником 
цін на проектні роботи для капітального ремонту будівель та споруд» та Державними 
Стандартами України ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013 зі змінами і доповненнями та відомчими 
нормами, з урахуванням тих видів робіт, які пропонує виконати за Договором, з 
урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені:  
вартості матеріалів, інших витрат. До розрахунку ціни входять усі види робіт або послуг, у 
тому числі й ті, які доручатимуться для виконання субпідрядникам. Не врахована 
Учасником вартість окремих робіт не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх 
виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції конкурсних торгів. 
Остаточно виводиться вартість всього комплексу робіт без ПДВ.
Учасник складає кошториси на виконання робіт згідно візуального огляду об’єкту 
реконструкції.
Обстеження технічного стану об'єкту та розробка проектно-кошторисної документації 
(ПКД) виконується проектною організацією згідно переліку основних даних і вимог, 
викладених у завданні на проектування об’єкту, з дотриманням вимог до міцності, 
надійності та довговічності об’єкта будівництва. Обов’язковою умовою є надання 
підписаного обома сторонами акту обслідування об’єкта.
Виконання повного обсягу робіт з проектування об’єкту «Реконструкція приміщень по 
вул. Потьомкінській 51/1 в м. Миколаєві з розміщенням центру розвитку культурних 
та креативних індустрій КРЕА—ЦЕНТР з коворкінгом» у строгій відповідності до 
вимог ДБН В.3.1-1-2002 «Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних 
конструкцій ..», ДБН В.2.6-220:2017 «Покриття будинків і споруд», ДБН В.2.2-9:2018 
«Громадські будинки та споруди. Основні положення», ДБН А.3.1-5:2016 «Організація 
будівельного виробництва» та відповідно до чинного законодавства із застосуванням 
будівельних матеріалів, які мають сертифікати та висновки СЕС.
Вартість проектно-вишукувальних робіт уточнюється за результатами перевірки наданих 
кошторисів на розробку ПКД на відповідність завданню на проектування об’єкту та ДСТУ 
Б Д.1.1-7:2013 зі змінами.

6. Строк дії цінових пропозицій: до 15 лютого 2021 року.
7. Подання цінових пропозицій.
7.1. Місце та спосіб подання: ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

"УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЦЕНТРІВ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ”, вул. Потьомкінська 
51/1, м. Миколаїв, цінові пропозиції подаються в письмовому вигляді.



7.2. Строк: до 15 лютого 2021 року.
8. Розкриття цінових пропозицій.
8.1. Місце: ТОВ «Центр підтримки бізнесу»,  вул. Потьомкінська 51/1, м. Миколаїв.
8.2. Дата: 15 лютого 2021 року.
8.3. Час:.16.00 за Київським часом.
9. Додаткова інформація. Відсутня.

З повагою,

Лілія Кушнір

Голова тендерного комітету 
Української Асоціації Центрів Підтримки Бізнесу(УАЦПБ)


