ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2019-10-21-000884-c

Найменування замовника:

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " МІЖНАРОДНИЙ
АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ"

Purchasing body:

Boryspil International Airport State Enterprise

National ID:

20572069

2.

Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

20572069

3.

Місцезнаходження замовника:

08300, Україна, Київська обл. обл., с. Гора,
Бориспільський район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬ-7

4.

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

Рибак Татьяна Вікторівна, +380 44 281 77 22,
t.rybak@kbp.aero

Contact point:

Rybak Tetiana V.

1.

41. Вид предмета закупівлі:

Товари

5. Конкретна
назва
предмета
закупівлі

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

10 шт

08300, Україна,
Київська обл., с.
Гора, Бориспіль-7

до 31 грудня 2020

6. Коди відповідних
класифікаторів предмета
закупівлі (за наявності)

Трактори
ДК 021:2015: 34140000-0
(Власні кошти) — Великовантажні
мототранспортні засоби
CPV: 34140000-0
1

9 . Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія

Опис

Тип оплати

Період,
(днів)

Тип днів

Розмір
оплати,
(%)

Поставка
товару

Товар - Замовник протягом 30
Пiсляоплата 30
(тридцяти) календарних днів після
фактичної поставки Товару перераховує
на поточний рахунок Постачальника
100% ціни фактично поставленого
Товару. Послуги - Замовник протягом 30
(тридцяти) календарних днів після
фактичного надання Послуг
перераховує на поточний рахунок
Постачальника 100% ціни фактично
наданих послуг. В разі, якщо на момент
оплати не затверджено (не погоджено)
фінансовий план ДП МА «Бориспіль» на
рік, в якому здійснюється фінансування,
тоді оплата здійснюється протягом 10
робочих днів після офіційного
опублікування інформації про
затвердження фінансового плану ДП
МА «Бориспіль» на рік, в якому
здійснюється фінансування, за умови
підписання документів, що
підтверджують факт поставки
Товару/надання Послуг. (Джерело
фінансування закупівлі – власні кошти).
The Customer, within 30 (thirty) calendar
days after the actual delivery of the Goods,
shall transfer 100% of the price of the
actually delivered Goods to the Supplier's
current account. The Services: The
Customer, within 30 (thirty) calendar days
after the actual delivery of the Services,
shall transfer 100% of the price of the
actually delivered Services to the
Supplier's current account. In the event,
at the time of payment the financial plan
of Boryspil International Airport State
Enterprise has not been approved (not
agreed upon) for the year, when financing
is made, payment shall be effected within
10 working days after the official
publication of the information on approval
of the financial plan of Boryspil
International Airport State Enterprise for
the year, when financing is made,
provided that the documents confirming
the fact of Goods/Services delivery have
been signed. (The Source of procurement
financing - own funds).

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

13 100 000,00 UAH

11. Розмір мінімального кроку пониження
ціни:

50 000,00 UAH

Календарні 100

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

відсутня

13. Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

21 листопада 2019 11:00

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

393 000,00 UAH

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

Електронна гарантія

16. Дата та час розкриття тендерних
пропозицій

21 листопада 2019 11:03

17. Дата та час проведення електронного
аукціону:

28 листопада 2019 11:00

18. Строк, на який укладається рамкова
угода:

відсутній

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

відсутня

