ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2020-02-14-002212-b

1.

Найменування замовника:

КП "ЖКС "Чорноморський"

2.

Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

35303608

3.

Місцезнаходження замовника:

65122, Україна, Одеська обл., Одеса, вул.
Академіка Вільямса 81/4

4.

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

Груценко Світлана Петрівна, +380487053440,
kpjks@ukr.net

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

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

9. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

послуги з ремонту,
технічного
обслуговування
ліфтів та послуги з
експлуатації ліфтів

ДК 021:2015:
50750000-7 —
Послуги з
технічного
обслуговування
ліфтів

515 од

65000, Україна, Одеська
область, м. Одеса,
Київський р-н, згідно
дислокації ліфтів на
території КП «ЖКС
«Чорноморський»

до 30 червня
2020

91. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія

Опис

Надання
послуг

Розрахунки за цим договором
здійснюються в національній валюті
України, шляхом сплати населенням
вартості Послуг через систему ГЕРЦ,
та перерахування грошових коштів на
банківський рахунок Виконавця.
Сумою сплати послуг за поточний
місяць вважається сума отримана
виконавцем в наступному місяці через
систему ГЕРЦ. Різниця між сумою, що
визначена в акті надання послуг за
поточний місяць та сумою сплати
через систему ГЕРЦ в наступному
місяці, визначається сторонами як
заборгованість Замовника перед
Виконавцем, яка буде погашена по мірі
надходження коштів від населення за
послуги.

Тип оплати

Період,
(днів)

Пiсляоплата 30

Тип днів

Розмір
оплати,
(%)

Календарні 100

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

1 799 342,06 UAH

102. Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Опис

Сума

1799342.06 UAH

11. Розмір мінімального кроку пониження
ціни:

2 000,00 UAH

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

відсутня

13. Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

29 лютого 2020 23:59

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

02 березня 2020 15:37 , після завершення
електронного аукціону

17. Дата та час проведення електронного
аукціону:

02 березня 2020 15:16

18. Строк, на який укладається рамкова
угода:

відсутній

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

відсутня

