ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2019-10-21-000900-c

1.

Найменування замовника:

СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВЗЕЛЕНБУД"
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

2.

Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

03362152

3.

Місцезнаходження замовника:

61145, Україна, Харківська обл. обл., Харків,
Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ
КЛОЧКІВСЬКА, будинок 195-А

4.

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

Слінько Ганна , +380577250285,
khzelenbud@ukr.net

41. Вид предмета закупівлі:

Товари

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

Код за ДК 021:201544210000-5
конструкції та їх
частини (декоративна
паркова фігура
освітлювальна)

ДК 021:2015:
44210000-5 —
Конструкції та їх
частини

18 шт

61145, Україна,
Харківська обл.,
Харків, вул.
Мирна, 11-Б

до 31 грудня
2019

91. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія

Поставка
товару

Опис

Тип оплати

Розрахунки за поставлений Товар
здійснюються Покупцем на умовах
післяоплати на протязі 30 банківських
днів на підставі оформленої належним
чином видаткової накладної протягом
трьох банківських днів з моменту
надходження коштів за Товар на
поточний рахунок Покупця в межах
відповідних бюджетних асигнувань.
Такі умови фінансування виключають
пред'явлення штрафних санкцій щодо
оплати товару. Джерело фінансування
закупівлі. Кошти міського бюджету.

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

Період,
(днів)

Пiсляоплата 30

3 295 000,00 UAH

Тип днів

Розмір
оплати,
(%)

Банківські 100

11. Розмір мінімального кроку пониження
ціни:

32 950,00 UAH

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

відсутня

13. Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

06 листопада 2019 10:00

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

70 000,00 UAH

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

Електронна гарантія

16. Дата та час розкриття тендерних
пропозицій

07 листопада 2019 16:03 , після завершення
електронного аукціону

17. Дата та час проведення електронного
аукціону:

07 листопада 2019 15:42

18. Строк, на який укладається рамкова
угода:

відсутній

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

відсутня

