ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір про закупівлю
UA-2020-08-17-003499-c

Найменування замовника:

Державна установа "Територіальне медичне
об'єднання МВС України по Миколаївській області"

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

08734534

Місцезнаходження замовника:

вул. Флотська, буд. 71, МИКОЛАЇВ, Миколаївська
область, 54025, Україна

Вид предмета закупівлі:

Роботи

Назва предмета закупівлі:

Будівельні роботи та поточний ремонт (Капітальний
ремонт будівлі санепідемстанції ДУ «ТМО МВС
України по Миколаївській області» по вул. Флотська,
71 в м. Миколаєві)

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Будівельні роботи та
поточний ремонт
(Капітальний ремонт
будівлі
санепідемстанції ДУ
«ТМО МВС України
по Миколаївській
області» по вул.
Флотська, 71 в м.
Миколаєві)

ДК 021:2015:
45000000-7 —
Будівельні роботи та
поточний ремонт

1 роботи

вул. Флотська,
71, Миколаъв,
Миколаївська
область, 54025,
Україна

до 28 лютого
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія

Опис

Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів

Розмір
оплати,
(%)

Виконання
робіт

Розрахунки проводяться на
підставі підписаних актів
приймання виконаних
будівельних робіт (Форми - КБ-2в)
і довідок про вартість виконаних
будівельних робіт та витрат
(Форми - КБ-3), згідно з фактично
виконаними роботами, в межах
затверджених кошторисних
призначень на відповідний період
протягом 5 (п’яти) банківських
днів з моменту їх підписання
Сторонами.

Пiсляоплата 5

Підписання
договору

Перед початком робіт
Аванс
Підряднику здійснюється
попередня оплата на придбання
матеріальних ресурсів для
виконання будівельно-монтажних
робіт у розмірі 30% від загального
обсягу робіт, згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від
04.12.2019р. №1070 «Деякі
питання здійснення
розпорядниками (одержувачами)
бюджетних коштів попередньої
оплати товарів, робіт і послуг, що
закуповуються за бюджетні
кошти». Попередня оплата
перераховується Підряднику
протягом 5 (п’яти) банківських з
моменту підписання договору.

5

Найменування переможця
процедури закупівлі/спрощеної
закупівлі (для юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по батькові (за
наявності) (для фізичної особи):

ТОВ "ВЕКТОР-Л"

Ціна тендерної
пропозиції/пропозиції:

2 676 202,00 UAH з ПДВ

Банківські 70

Банківські 30

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі
Державний бюджет України

Опис

Сума
2676209 UAH

