ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2020-02-14-003717-c

1.

Найменування замовника:

Гірська сільська рада

2.

Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

04363647

3.

Місцезнаходження замовника:

08324, Україна, Київська обл., с. Гора, вул.
Центральна, 5

4.

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

Дмитро Іванович Бойко, +380683629926,
gora.buh@ukr.net

1
4 . Вид предмета закупівлі:

Роботи

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

Капітальний ремонт
ДНЗ «Берізка» по
вул.Тургенєва, 5 в
с.Гора
Бориспільського
району Київської
області

ДК 021:2015:
45450000-6 — Інші
завершальні
будівельні роботи

1 роботи

08324, Україна,
Київська область,
с.Гора
Бориспільського
району ,
вул.Тургенєва, 5

до 31 березня
2021

91. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія

Виконання
робіт

Опис

Тип оплати

Проміжні платежі за фактично
виконані роботи здійснюються в
межах не більш, як 95 (дев’яносто
п’ять) % їх загальної вартості.
Кінцеві розрахунки здійснюються у
двотижневий термін після
виконання і приймання всіх
передбачених Договором робіт та
реєстрації декларації про готовність
об'єкта до експлуатації або видачі
сертифіката, в тому числі щодо
пускових комплексів та черг

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

Період,
(днів)

Пiсляоплата 14

17 898 369,60 UAH

Тип днів

Розмір
оплати,
(%)

Календарні 100

Джерело фінансування закупівлі

Опис

Місцевий бюджет

Сума

17898369.6 UAH

11. Розмір мінімального кроку пониження
ціни:

178 983,70 UAH

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

відсутня

13. Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

01 березня 2020 17:00

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

80 000,00 UAH

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

Електронна гарантія

16. Дата та час розкриття тендерних
пропозицій

02 березня 2020 12:49 , після завершення
електронного аукціону

17. Дата та час проведення електронного
аукціону:

02 березня 2020 12:28

18. Строк, на який укладається рамкова
угода:

відсутній

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

відсутня

