ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

1. Найменування замовника:

Вільховецька сільльська рада

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

04351618

3. Місцезнаходження замовника:

90542, Україна, Закарпатська область обл.,
Тячівський р-н, с. Вільхівці, вул. Центральна
(Леніна), 118

31. Вид предмета закупівлі:

Роботи

4. Конкретна назва предмета
закупівлі

5. Коди
відповідних
класифікаторів
предмета
закупівлі (за
наявності)

6. Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

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

8. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

«Будівництво
мультифункціонального
майданчика для занять
ігровими видами спорту в
Раківській ЗОШ I-II ст.
Вільховецької сільської ради
Тячівського району
Закарпатської області»
(Джерело фінансування
закупівлі: бюджетні кошти)

ДК 021:2015:
45210000-2 —
Будівництво
будівель

1 роботи

Україна,
Відповідно до
документації

до 25 грудня
2020

81. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія

Підписання
договору

Опис

Замовник може надавати підряднику
аванс в розмірі не більше 30 %
вартості річного обсягу робіт (на
придбання матеріалів, обладнання та
устаткування) на термін до 3 місяців,
але не пізніше завершення
бюджетного року, у разі наявності
коштів на рахунку Замовника у
порядку, передбаченому
Постановами Кабінету Міністрів
України від 27.12.01р. № 1764 “Про
затвердження Порядку державного
фінансування капітального
будівництва” та від 23.04.14 № 117
“Про здійснення попередньої оплати
товарів, робіт і послуг, що
закуповуються за бюджетні кошти”.

Тип оплати

Аванс

Період,
(днів)

10

Тип днів

Розмір
оплати,
(%)

Банківські 30

Виконання
робіт

Замовник проводить оплату
виконаних Підрядником робіт за їх
поетапним завершенням згідно з
календарним планом, але не пізніше
п’яти банківських днів після
прийняття обсягу виконаних робіт
(підписання «Акту приймання
виконаних будівельних робіт» за
формою КБ-2в та «Довідки про
вартість виконаних будівельних робіт
та витрат» за формою КБ-3)

Пiсляоплата 5

Банківські 70

9. Найменування учасника − переможця
процедури закупівлі (для юридичної
особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для
фізичної особи):

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМЕТА"

10. Інформація про ціну пропозиції:

2 795 000,00 UAH з ПДВ

