ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2019-12-06-000815-c

1.

Найменування замовника:

Перша міська гімназія Черкаської міської ради
Черкаської області

2.

Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

14200760

3.

Місцезнаходження замовника:

18000, Україна, Черкаська обл., Черкаси, вул.
Святотроїцька, 68

4.

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

Братцева Оксана Леонідівна, +380472337120,
bratseva_oksana@i.ua
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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

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

9. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Кейтерингові
послуги (послуги з
організації
шкільного
харчування)

ДК 021:2015:
55520000-1 —
Кейтерингові
послуги

44950 од

18001, Україна,
Черкаська область,
Черкаси, вул.
Святотроїцька, 68

до 31 грудня
2020

91. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія

Надання
послуг

Опис

Тип оплати

джерело фінансування закупівлі:
кошти місцевого бюджету. Замовник,
здійснює оплату за Послуги шляхом
перерахування грошових коштів на
розрахунковий рахунок
Постачальника на умовах відстрочки
платежу до 30 (тридцяти) банківських
днів з моменту підписання
уповноваженими представниками
Замовника і Постачальника актів
наданих Послуг.

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

Період,
(днів)

Пiсляоплата 30

Тип днів

Розмір
оплати,
(%)

Банківські 100

465 490,00 UAH

102. Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Опис

Сума

Місцевий бюджет

джерело фінансування закупівлі: кошти місцевого
бюджету

465490 UAH

11. Розмір мінімального кроку пониження
ціни:

2 327,45 UAH

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

відсутня

13. Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

22 грудня 2019 00:00

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

13 964,70 UAH

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

Електронна гарантія

16. Дата та час розкриття тендерних
пропозицій

23 грудня 2019 15:51 , після завершення
електронного аукціону

17. Дата та час проведення електронного
аукціону:

23 грудня 2019 15:30

18. Строк, на який укладається рамкова
угода:

відсутній

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

відсутня

