ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2021-01-13-006594-a

Найменування замовника:

Відділ освіти Добропільської міської ради

Категорія замовника:

Орган державної влади, місцевого самоврядування
або правоохоронний орган

Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

02142833

Місцезнаходження замовника:

85000, Україна, Донецька обл., місто Добропілля,
ВУЛИЦЯ Банкова, будинок 10

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

Таміла Квачко, +380627728180, hozgoroo@gmail.com

Вид предмета закупівлі:

Товари

Узагальнена назва предмета
закупівлі:

Вершкове масло

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:15530000-2: Вершкове масло

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

Масло
вершкове
вагове
жирністю не
менше ніж 72.5
%

ДК 021:2015:
15530000-2 —
Вершкове масло

9500 кілограми

Україна,
Відповідно до
документації

від 15 лютого
2021
до 31 грудня
2021

Масло
ДК 021:2015:
вершкове
15530000-2 —
фасоване по 200 Вершкове масло
гр., жирністю
не менше ніж
72.5 %

1100 кілограми

Україна,
Відповідно до
документації

від 15 лютого
2021
до 31 грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія

Опис

Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів Розмір
оплати, (%)

Поставка товару

Очікувані кошти на
2021 рік

Пiсляоплата 20

Розмір бюджетного призначення за
кошторисом або очікувана вартість
предмета закупівлі:

Робочі

100

2 131 000,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Опис

Місцевий бюджет

Сума
2131000 UAH

Розмір мінімального кроку
пониження ціни:

10 655,00 UAH

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

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

29 січня 2021 09:00

Мова тендерної пропозиції:

українська

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

53 275,00 UAH

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

Електронна гарантія

Дата та час розкриття тендерних
пропозицій

01 лютого 2021 12:54 , після завершення
електронного аукціону

Дата та час проведення
електронного аукціону:

01 лютого 2021 12:33

Строк, на який укладається рамкова
угода:

відсутній

Кількість учасників, з якими буде
укладено рамкову угоду:

відсутня

