ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2019-10-21-003832-b

1.

Найменування замовника:

Басейнове управління водних ресурсів річок
Прут та Сірет

2.

Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

34519322

3.

Місцезнаходження замовника:

58013, Україна, Чернівецька обл., Чернівці, вул.
Героїв Майдану, 194-Б

4.

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

Геніч Мальвіна Мар'янівна, 380372247374,
dpbuvr@dpbuvr.gov.ua

1
4 . 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

Екскаватор
одноковшовий
повноповоротний JCB
JS-160W (або
еквівалент)

ДК 021:2015:
43260000-3 —
Механічні лопати,
екскаватори та
ковшові
навантажувачі,
гірнича техніка

1 штуки

58013, Україна,
Чернівецька
область, Чернівці,
вул. Героїв
Майдану, 194-Б

до 24 грудня
2019

91. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія

Поставка
товару

Опис

Розрахунки проводяться шляхом оплати
Замовником протягом одного місяця після
отримання товару за місцем поставки,
вказаним Замовником у п.5.1. даного
договору, отримання накладної, товарнотранспортної накладної, інструкції по
експлуатації транспорту, сертифіката
відповідності на запропонований
транспорт, копію якого подано
Постачальником у складі тендерної
пропозиції, оригіналів всіх документів,
необхідних для реєстрації транспорту у
відповідних органах, а також підписання
Сторонами акта прийому-передачі.
Джерело фінансування: державний
бюджет України.

Тип оплати

Період,
(днів)

Пiсляоплата 5

Тип
днів

Робочі

Розмір
оплати,
(%)

100

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

1 800 000,00 UAH

11. Розмір мінімального кроку пониження
ціни:

9 180,00 UAH

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

відсутня

13. Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

12 листопада 2019 19:00

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

0,00 UAH

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

відсутній

16. Дата та час розкриття тендерних
пропозицій

13 листопада 2019 15:46 , після завершення
електронного аукціону

17. Дата та час проведення електронного
аукціону:

13 листопада 2019 15:13

18. Строк, на який укладається рамкова
угода:

відсутній

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

відсутня

