ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2020-11-21-000902-c

Найменування замовника:

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА"

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

02125266

Місцезнаходження замовника:

76018, Україна, Івано-Франківська обл., ІваноФранківськ, Шевченка, 57

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

Бойчук Уляна Володимирівна, ,380342596056,,
tender@pnu.edu.ua

Вид предмета закупівлі:

Товари

Узагальнена назва предмета
закупівлі:

Офісне обладнання, в тому числі по лотах: Лот 1.
Персональний комп’ютер Лот 2. Планшети Лот 3.
Ноутбук Лот 4. Принтер «Все в одному» Лот 5.
Мобільний принтер (закупівля здійснюється в
рамках реалізації проєкту “Персоналізовані підходи
для попередження ожиріння та діабету- спільна
румунсько-українська програма отримання та
поширення знань про здоров’я (PrePOD) ”
(2SOFT/4.1/56), який фінансується в рамках Спільної
Операційної Програми Румунія - Україна 2014-2020
за рахунок коштів Європейського Союзу), код ДК
021:2015-30230000-0«Комп’ютерне обладнання»

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:30230000-0: Комп’ютерне обладнання

ЛОТ 1 — Офісне обладнання, в тому числі по лотах: Лот 1. Персональний
комп’ютер (закупівля здійснюється в рамках реалізації проєкту
“Персоналізовані підходи для попередження ожиріння та діабету- спільна
румунсько-українська програма отримання та поширення знань про
здоров’я (PrePOD) ” (2SOFT/4.1/56), який фінансується в рамках Спільної
Операційної Програми Румунія - Україна 2014-2020 за рахунок коштів
Європейського Союзу), код ДК 021:2015-30230000-0«Комп’ютерне
обладнання»

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

Лот 1.
Персональний
комп’ютер

ДК 021:2015:
30230000-0 —
Комп’ютерне
обладнання

1 штуки

76008, Україна, ІваноФранківська область,
Івано-Франківськ,
Галицька, 201 Б,
каб.616

до 22 грудня
2020

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія

Опис Тип оплати Період, (днів)

Підписання договору

Пiсляоплата 7

Розмір бюджетного призначення за
кошторисом або очікувана вартість
предмета закупівлі:

Тип днів

Розмір оплати,
(%)

Банківські 100

96 000,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело
фінансування
закупівлі

Опис

Сума

Державний бюджет
України

Закупівля здійснюється в рамках реалізації проєкту
409600
“Персоналізовані підходи для попередження ожиріння та
UAH
діабету- спільна румунсько-українська програма отримання та
поширення знань про здоров’я (PrePOD) ” (2SOFT/4.1/56),
який фінансується в рамках Спільної Операційної Програми
Румунія - Україна 2014-2020 за рахунок коштів Європейського
Союзу

Розмір мінімального кроку
пониження ціни:

960,00 UAH

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

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

07 грудня 2020 00:00

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

відсутній

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

ЛОТ 2 — Офісне обладнання, в тому числі по лотах: Лот 2. Планшети
(закупівля здійснюється в рамках реалізації проєкту “Персоналізовані
підходи для попередження ожиріння та діабету- спільна румунськоукраїнська програма отримання та поширення знань про здоров’я (PrePOD)
” (2SOFT/4.1/56), який фінансується в рамках Спільної Операційної Програми
Румунія - Україна 2014-2020 за рахунок коштів Європейського Союзу), код
ДК 021:2015-30230000-0«Комп’ютерне обладнання»
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

Лот 2.
Планшети

ДК 021:2015:
30230000-0 —
Комп’ютерне
обладнання

4 штуки

76008, Україна, ІваноФранківська область,
Івано-Франківськ,
Галицька, 201 Б, каб 616

до 22 грудня
2020

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія

Опис Тип оплати Період, (днів)

Підписання договору

Пiсляоплата 7

Розмір бюджетного призначення за
кошторисом або очікувана вартість
предмета закупівлі:

Тип днів

Розмір оплати,
(%)

Банківські 100

89 600,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело
фінансування
закупівлі

Опис

Сума

Державний бюджет
України

Закупівля здійснюється в рамках реалізації проєкту
409600
“Персоналізовані підходи для попередження ожиріння та
UAH
діабету- спільна румунсько-українська програма отримання та
поширення знань про здоров’я (PrePOD) ” (2SOFT/4.1/56),
який фінансується в рамках Спільної Операційної Програми
Румунія - Україна 2014-2020 за рахунок коштів Європейського
Союзу

Розмір мінімального кроку
пониження ціни:

896,00 UAH

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

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

07 грудня 2020 00:00

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

відсутній

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

ЛОТ 3 — Офісне обладнання, в тому числі по лотах: Лот 3. Ноутбук
(закупівля здійснюється в рамках реалізації проєкту “Персоналізовані
підходи для попередження ожиріння та діабету- спільна румунськоукраїнська програма отримання та поширення знань про здоров’я (PrePOD)
” (2SOFT/4.1/56), який фінансується в рамках Спільної Операційної Програми
Румунія - Україна 2014-2020 за рахунок коштів Європейського Союзу), код
ДК 021:2015-30230000-0«Комп’ютерне обладнання»

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

Лот 3.
Ноутбук

ДК 021:2015:
30230000-0 —
Комп’ютерне
обладнання

1 штуки

76008, Україна, ІваноФранківська область,
Івано-Франківськ,
Галицька, 201 Б, каб 616

до 22 грудня
2020

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія

Опис Тип оплати Період, (днів)

Підписання договору

Пiсляоплата 7

Розмір бюджетного призначення за
кошторисом або очікувана вартість
предмета закупівлі:

Тип днів

Розмір оплати,
(%)

Банківські 100

64 000,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело
фінансування
закупівлі

Опис

Сума

Державний бюджет
України

Закупівля здійснюється в рамках реалізації проєкту
409600
“Персоналізовані підходи для попередження ожиріння та
UAH
діабету- спільна румунсько-українська програма отримання та
поширення знань про здоров’я (PrePOD) ” (2SOFT/4.1/56),
який фінансується в рамках Спільної Операційної Програми
Румунія - Україна 2014-2020 за рахунок коштів Європейського
Союзу

Розмір мінімального кроку
пониження ціни:

640,00 UAH

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

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

07 грудня 2020 00:00

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

відсутній

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

ЛОТ 4 — Офісне обладнання, в тому числі по лотах: Лот 4. Принтер «Все в
одному» (закупівля здійснюється в рамках реалізації проєкту
“Персоналізовані підходи для попередження ожиріння та діабету- спільна
румунсько-українська програма отримання та поширення знань про
здоров’я (PrePOD) ” (2SOFT/4.1/56), який фінансується в рамках Спільної
Операційної Програми Румунія - Україна 2014-2020 за рахунок коштів
Європейського Союзу), код ДК 021:2015-30230000-0«Комп’ютерне
обладнання»
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

Лот 4.
Принтер
«Все в
одному»

ДК 021:2015:
30230000-0 —
Комп’ютерне
обладнання

1 штуки

76008, Україна, ІваноФранківська область,
Івано-Франківськ,
Галицька, 201 Б, каб 616

до 22 грудня
2020

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія
Підписання договору

Опис Тип оплати Період, (днів)
Пiсляоплата 7

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

128 000,00 UAH

Тип днів

Розмір оплати,
(%)

Банківські 100

Джерело
фінансування
закупівлі

Опис

Сума

Державний бюджет
України

Закупівля здійснюється в рамках реалізації проєкту
409600
“Персоналізовані підходи для попередження ожиріння та
UAH
діабету- спільна румунсько-українська програма отримання та
поширення знань про здоров’я (PrePOD) ” (2SOFT/4.1/56),
який фінансується в рамках Спільної Операційної Програми
Румунія - Україна 2014-2020 за рахунок коштів Європейського
Союзу

Розмір мінімального кроку
пониження ціни:

1 280,00 UAH

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

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

07 грудня 2020 00:00

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

відсутній

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

ЛОТ 5 — Офісне обладнання, в тому числі по лотах: Лот 5. Мобільний
принтер (закупівля здійснюється в рамках реалізації проєкту
“Персоналізовані підходи для попередження ожиріння та діабету- спільна
румунсько-українська програма отримання та поширення знань про
здоров’я (PrePOD) ” (2SOFT/4.1/56), який фінансується в рамках Спільної
Операційної Програми Румунія - Україна 2014-2020 за рахунок коштів
Європейського Союзу), код ДК 021:2015-30230000-0«Комп’ютерне

обладнання»
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

Лот 5.
Мобільний
принтер

ДК 021:2015:
30230000-0 —
Комп’ютерне
обладнання

1 штуки

76008, Україна, ІваноФранківська область,
Івано-Франківськ,
вул.Галицька, 201 Б, каб
616

до 22 грудня
2020

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія

Опис Тип оплати Період, (днів)

Підписання договору

Пiсляоплата 7

Розмір бюджетного призначення за
кошторисом або очікувана вартість
предмета закупівлі:

Тип днів

Розмір оплати,
(%)

Банківські 100

32 000,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело
фінансування
закупівлі

Опис

Сума

Державний бюджет
України

Закупівля здійснюється в рамках реалізації проєкту
409600
“Персоналізовані підходи для попередження ожиріння та
UAH
діабету- спільна румунсько-українська програма отримання та
поширення знань про здоров’я (PrePOD) ” (2SOFT/4.1/56),
який фінансується в рамках Спільної Операційної Програми
Румунія - Україна 2014-2020 за рахунок коштів Європейського
Союзу

Розмір мінімального кроку
пониження ціни:

320,00 UAH

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

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

07 грудня 2020 00:00

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

відсутній

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

