ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2019-05-22-002607-a

Найменування замовника:

ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ "НАЦІОНАЛЬНИЙ
ОФІС ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ"

Purchasing body:

DERZhAVNA ORGANIZATsIYa "NATsIONALNYY
OFIS INTELEKTUALNOYi VLASNOSTI"

National ID:

42190638

2.

Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

42190638

3.

Місцезнаходження замовника:

01103, Україна, Київ обл., м. Київ, б-р Дружби
Народів, буд. 28

4.

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

Катерина Шевченко, +380674006892,
onvtend@gmail.com

Contact point:

Shevchenko Kateryna

1.

41. Вид предмета закупівлі:

Послуги

5. Конкретна назва
предмета закупівлі (102.
Джерело фінансування
закупівлі)

6. Коди відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі
(за наявності)

7. Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Послуги з організації
заходів щодо
співробітництва з
іноземними державами та
міжнародними
організаціями у сфері
інтелектуальної власності
під час проведення 59 серії
засідань Генеральної
Асамблеї ВОІВ, які
відбудуться з 30.09.2019 р.
до 09.10.2019 р.

ДК 021:2015:
1 послуга
79950000-8 —
Послуги з
організації виставок,
ярмарок і конгресів
CPV: 79950000-8

8. Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання послуг

9. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

01601, Україна, до 20 жовтня
2019
Київська
область, м.
Київ, Шота
Руставелі, 5

91. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія

Надання
послуг

Опис

Замовник здійснює 30 % попередню
оплату протягом 10 робочих днів з
дати виставлення рахунку-фактури

Тип оплати

Аванс

Період,
(днів)

20

Тип днів

Робочі

Розмір
оплати,
(%)

30

Надання
послуг

70 % оплату по факту надання Послуг
шляхом перерахування коштів на
поточний рахунок Виконавця,
зазначений у Договорі, протягом 30
(тридцяти) календарних днів з дати
підписання Сторонами Акту
приймання-передачі наданих Послуг
та згідно виставленого рахункуфактури.

Пiсляоплата 30

10. Розмір бюджетного призначення за
кошторисом або очікувана вартість
предмета закупівлі:

6 000 000,00 UAH

11. Розмір мінімального кроку пониження
ціни:

18 000,00 UAH

12. Математична формула, яка буде
застосовуватися при проведенні
електронного аукціону для визначення
показників інших критеріїв оцінки:

відсутня

13. Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

09 липня 2019 14:51

14. Розмір забезпечення тендерних
пропозиції (якщо замовник вимагає його
надати):

180 000,00 UAH

15. Вид забезпечення тендерних
пропозиції (якщо замовник вимагає його
надати):

Електронна гарантія

16. Дата та час розкриття тендерних
пропозицій

09 липня 2019 14:51

17. Дата та час проведення електронного
аукціону:

26 липня 2019 14:10

18. Строк, на який укладається рамкова
угода:

відсутній

19. Кількість учасників, з якими буде
укладено рамкову угоду:

відсутня

Календарні 70

