ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2019-10-21-000927-c

1.

Найменування замовника:

Головне управління Пенсійного фонду України в
Івано-Франківській області

2.

Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

20551088

3.

Місцезнаходження замовника:

76018, Україна, Івано-Франківська обл., ІваноФранківськ, вул. Січових Стрільців, 15

4.

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

Стовбан Петро Миколайович, (0342) 54-12-29,
gu@if.pfu.gov.ua

1
4 . Вид предмета закупівлі:

Послуги

5. Конкретна назва
предмета закупівлі

6. Коди
відповідних
класифікаторів
предмета
закупівлі (за
наявності)

7. Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Поточний ремонт
адмінприміщення
Рожнятівського відділу
обслуговування громадян
(сервісного центру) за
адресою: ІваноФранківська область, смт.
Рожнятів, площа Єдності,
13 Джерело
фінансування - кошти
бюджету Пенсійного
фонду України.

ДК 021:2015:
1 послуга
45450000-6 — Інші
завершальні
будівельні роботи

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

9. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Україна, ІваноФранківська область,
Івано-Франківськ, вул.
Січових Стрільців, 15

від 18
листопада
2019
до 20 грудня
2019

91. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія

Надання
послуг

Опис

Оплата здійснюється в
безготівковій формі після
підписання акту приймання
наданих послуг

Тип оплати

Пiсляоплата 3

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

315 500,00 UAH

11. Розмір мінімального кроку пониження
ціни:

3 000,00 UAH

Період,
(днів)

Тип днів

Розмір
оплати, (%)

Банківські 100

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 09:00

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

9 000,00 UAH

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

Електронна гарантія

16. Дата та час розкриття тендерних
пропозицій

07 листопада 2019 16:02 , після завершення
електронного аукціону

17. Дата та час проведення електронного
аукціону:

07 листопада 2019 15:35

18. Строк, на який укладається рамкова
угода:

відсутній

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

відсутня

