ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір про закупівлю
UA-2020-09-16-010205-a

Найменування замовника:

КРЕМЕНЕЦЬКА ГІМНАЗІЯ №3 КРЕМЕНЕЦЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

23591044

Місцезнаходження замовника:

Україна, КРЕМЕНЕЦЬКИЙ Р-Н, М.КРЕМЕНЕЦЬ ,
47000, Тернопільська область, ВУЛ. ЗАМКОВА БУД.
41

Вид предмета закупівлі:

Товари

Узагальнена назва предмета
закупівлі:

«44220000-8 - Столярні вироби (Основний словник
національного класифікатора України ДК 021:2015
«Єдиний закупівельний словник»)
(металопластикові вікна)»

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:44220000-8: Столярні вироби

Назва предмета
закупівлі

Коди та назви
відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі і
частин предмета
закупівлі (лотів) (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

металопластикові
вікна

ДК 021:2015:
44220000-8 —
Столярні вироби

187 штуки

Україна,
м.Кременець,
47003,
Тернопільська
область, вул.
Замкова 41

до 30
листопада
2020

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія

Опис

Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів

Розмір
оплати,
(%)

Iнша
подія

Оплата здійснюється Покупцем згідно
Пiсляоплата 30
рахунків та накладних, протягом 30
(тридцяти) календарних днів з моменту
підписання видаткової накладної. Під
час проведення процедури закупівлі усі
документи, що мають відношення до
тендерної пропозиції та складаються
безпосередньо учасником, викладаються
українською мовою.Категорія замовника
– підприємства, установи, організації,
зазначені у пункті 3 частини першої
статті 2 Закону «Про публічні закупівлі».
В разі надання документів, які необхідні
для формування тендерної пропозиції
учасника, виданих відповідними
установами, підприємствами,
організаціями російською мовою,
допускається наявність даних
документів на російській мові. У іншому
випадку в разі надання учасником будьяких документів іноземною мовою, вони
повинні бути перекладені українською.
Переклад повинен бути посвідчений
учасником торгів відповідно до вимог
чинного законодавства. Засвідчення
вірності перекладу з однієї мови на іншу
регулюється ст. 79 Закону України “Про
нотаріат”. Тобто Нотаріус засвідчує
вірність перекладу документа з однієї
мови на іншу, якщо він знає відповідні
мови. Якщо нотаріус не знає відповідних
мов, переклад документа може бути
зроблено перекладачем, справжність
підпису якого засвідчує нотаріус.
Категорія замовника – підприємства,
установи, організації, зазначені у пункті
3 частини першої статті 2 Закону «Про
публічні закупівлі».

Календарні 100

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

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ КУШНІР ВАСИЛЬ
ПЕТРОВИЧ

Ціна тендерної
пропозиції/пропозиції:

640 200,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі
Місцевий бюджет

Опис

Сума
660000 UAH

