ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2019-06-13-000053-c

1.

Найменування замовника:

головне управління житлово-комунального
господарств виконавчого комітету
Бориспільської міської ради

2.

Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

36359583

3.

Місцезнаходження замовника:

08300, Україна, Київська обл., Бориспіль, вул.
Кивїський Шлях, 72

4.

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

Глей Вадим Петрович, +380459561828,
gugkgvv@gmail.com
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4 . Вид предмета закупівлі:

Роботи

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

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

9. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Капітальний ремонт
майданчику для
зупинки автомобільного
транспорту біля
Бориспільського
академічного ліцею в м.
Бориспіль Київської обл.
(ДК 021:2015 45233000-9 Будівництво,
влаштовування
фундаменту та покриття
шосе, доріг)

ДК 021:2015:
45233000-9 —
Будівництво,
влаштовування
фундаменту та
покриття шосе,
доріг

1 роб

до 15 серпня
08301, Україна,
2019
Київська область,
м.Бориспіль, зупинка
автомобільного
транспорту біля
Бориспільського
академічного ліцею в
м. Бориспіль Київської
обл.

91. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія

Опис

Тип оплати

Період,
(днів)

Тип днів

Розмір
оплати,
(%)

Виконання
робіт

Розрахунки за виконані роботи будуть
здійснюватися на підставі акту
приймання виконаних будівельних
робіт за формою № КБ-2в та довідки
про вартість виконаних будівельних
робіт та витрати за формою № КБ-3
після перевірки та підписання
відповідальною особою за здійснення
технічного нагляду та при наявності
протоколу лабораторних випробувань
(з висновком про відповідність діючим
нормативам виконаних робіт).
ЗАМОВНИК проводить оплату за
виконанні роботи протягом 10
(десяти) банківських днів з дати
підписання актів приймання
виконаних будівельних робіт (форма
КБ-2в) та довідки про вартість
виконаних будівельних робіт та
витрати за формою № КБ-3 за умови
надходження фактичного бюджетного
фінансування видатків на рахунок
ЗАМОВНИК.

Пiсляоплата 10

Банківські 100

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

1 606 799,00 UAH

11. Розмір мінімального кроку пониження
ціни:

16 067,99 UAH

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

відсутня

13. Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

28 червня 2019 09:33

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

48 203,97 UAH

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

Електронна гарантія

16. Дата та час розкриття тендерних
пропозицій

01 липня 2019 11:29 , після завершення
електронного аукціону

17. Дата та час проведення електронного
аукціону:

01 липня 2019 11:08

18. Строк, на який укладається рамкова
угода:

відсутній

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

відсутня

