ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2019-08-01-000508-c

1.

Найменування замовника:

Національний заповідник "Замки Тернопілля"

2.

Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

21146541

3.

Місцезнаходження замовника:

47302, Україна, Тернопільська обл., місто
Збараж, вулиця Богдана Хмельницького 6

4.

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

Фецович Роман Юрійович, +380355022312,
zapovidnik_zbarazh@ukr.net

1
4 . Вид предмета закупівлі:

Роботи

5. Конкретна назва
предмета 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

ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013
"Реставрація фасадів
келій монастиря
Бернардинів,
пам’ятки архітектури
національного
значення XVII ст.
(охорон. №662/2)"

ДК 021:2015:
45453000-7 —
Капітальний ремонт
і реставрація

1 роб

47302, Україна,
Тернопільська
область, м. Збараж,
вул. Незалежності,8

до 31 грудня
2020

91. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія

Опис

Тип оплати

Період,
(днів)

Тип днів

Розмір
оплати,
(%)

Виконання
робіт

Після реєстрації цього Договору в
органі Державної казначейської
служби України, у якому
обслуговується Замовник, у разі
необхідності Замовник вправі
перерахувати Генпідряднику аванс у
розмірі до 30% від загальної вартості
робіт, передбаченої п.3.1. цього
Договору, у тому числі аванс на 2019
р. становить __________ грн. ( ), у т.ч.
ПДВ 20%, за наявності бюджетних
коштів, передбачених відповідною
програмою (цільовим призначенням),
на строк не більше трьох місяців, але
у будь-якому випадку до кінця
поточного бюджетного року. Аванс у
розмірі до 30 % вартості робіт
Замовником може перераховуватись
одноразовим платежем або поетапно
(30%)

Аванс

Виконання
робіт

Оплата виконаних робіт здійснюється,
з урахуванням суми фактично
перерахованого авансу на відповідний
поточний рік, на підставі актів здачіприймання виконаних робіт КБ-2в,
КБ-3 у відповідності до затвердженого
кошторису та норм ДСТУ протягом
тридцяти банківських днів з дня
підписання акту про виконані роботи
в межах затверджених кошторисних
призначень на відповідний період за
умови наявності фінансування та
наявності асигнувань з державного
бюджету через орган Державної
казначейської служби України, у
якому обслуговується Замовник(70%)

Пiсляоплата 30

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

6 629 904,00 UAH

11. Розмір мінімального кроку пониження
ціни:

13 259,81 UAH

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

відсутня

13. Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

17 серпня 2019 15:02

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

0,00 UAH

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

відсутній

90

Календарні 30

Банківські

70

16. Дата та час розкриття тендерних
пропозицій

відсутній , після завершення електронного
аукціону

17. Дата та час проведення електронного
аукціону:

відсутній

18. Строк, на який укладається рамкова
угода:

відсутній

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

відсутня

