ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2020-02-14-003669-c

1.

Найменування замовника:

Міністерство юстиції України

2.

Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

00015622

3.

Місцезнаходження замовника:

01001, Україна, м. Київ обл., м. Київ, вул.
Архітектора Городецького, 13

4.

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

Ганна Тимофєєва, +380442711742,
tender@minjust.gov.ua
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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

Папка, папка Міністерства
юстиції України, папка (для
формування секретних справ),
швидкозшивач (картон), папка
(картон), папка - реєстратор,
папка вітальна, архівний
короб, лоток для паперу,
пружини для брошурування,
обкладинка пластикова для
брошурування, папка
пластикова швидкозшивач з
прозорим верхом, папка
пластикова з файлами, папка
пластикова швидкозшивач,
папка пластикова із
внутрішнім карманом, папка
пластикова на резинках, файли
Ф А-4, файли Ф А-5

ДК 021:2015:
22850000-3 —
Швидкозшивачі та
супутнє приладдя

13818 штуки 01001,
Україна, м.
Київ, Київ,
пров.
Рильський, 10

9. Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг
до 31 липня
2020

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

Поставка
товару

Опис

Джерело фінансування
закупівлі: Державний
бюджет України

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

Тип оплати

Період,
(днів)

Пiсляоплата 10

452 450,00 UAH

Тип днів

Розмір
оплати, (%)

Банківські 100
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10 . Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Державний бюджет України

Опис

Сума

Загальний фонд 224800,00 грн з ПДВ; спеціальний
фонд (виконавчий збір) 227650,00 грн з ПДВ

452450 UAH

11. Розмір мінімального кроку пониження
ціни:

4 524,00 UAH

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

відсутня

13. Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

02 березня 2020 10:00

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

відсутній , після завершення електронного
аукціону

17. Дата та час проведення електронного
аукціону:

відсутній

18. Строк, на який укладається рамкова
угода:

відсутній

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

відсутня

