ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2020-09-16-010197-a

Найменування замовника:

Департамент патрульної поліції

Категорія замовника:

Орган державної влади, місцевого самоврядування
або правоохоронний орган

Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

40108646

Місцезнаходження замовника:

03048, Україна, м. Київ обл., м. Київ, ВУЛИЦЯ
ФЕДОРА ЕРНСТА, будинок 3

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

Андрій Прокопенко, +380676391456,
zakupivli.dpp@patrol.police.gov.ua

Вид предмета закупівлі:

Товари

Узагальнена назва предмета
закупівлі:

Термоковдри рятувальні

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:33140000-3: Медичні матеріали

Назва
предмета
закупівлі

Коди відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі
(за наявності)

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

Термоковдри
рятувальні

ДК 021:2015:
33140000-3 — Медичні
матеріали

50 штуки

Україна,
Відповідно до
документації

від 19 жовтня
2020
до 03 листопада
2020

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія

Опис

Тип оплати Період,
(днів)

Тип
днів

Розмір
оплати,
(%)

Поставка
товару

Оплата по даному Договору буде
здійснюватися за рахунок коштів
субвенції, наданої місцевим
бюджетом Одеської міської ради. У
разі затримання бюджетного
фінансування, розрахунок по даному
Договору здійснюється протягом 14
(чотирнадцяти) робочих днів з
моменту отримання Покупцем
бюджетних коштів на свій поточний
рахунок.

Розмір бюджетного призначення за
кошторисом або очікувана вартість
предмета закупівлі:

Пiсляоплата 14

Робочі

100

2 050,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Опис

Державний бюджет України

Сума
2050 UAH

Розмір мінімального кроку
пониження ціни:

21,00 UAH

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

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

02 жовтня 2020 00:00

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

0,00 UAH

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

відсутній

Дата та час розкриття тендерних
пропозицій

відсутній , після завершення електронного аукціону

Дата та час проведення
електронного аукціону:

відсутній

Строк, на який укладається рамкова
угода:

відсутній

Кількість учасників, з якими буде
укладено рамкову угоду:

відсутня

