ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2021-01-22-013664-b

Найменування замовника:

Міністерство закордонних справ України

Purchasing body:

Ministry of Foreign Affairs of Ukraine

National ID:

00026620

Категорія замовника:

Орган державної влади, місцевого самоврядування
або правоохоронний орган

Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

00026620

Місцезнаходження замовника:

01018, Україна, Київська обл., м. Київ, Михайлівська
площа,1

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

Марія Чолач, +380442381869,
mariia.cholach@mfa.gov.ua

Contact point:

Mariia Cholach

Вид предмета закупівлі:

Послуги

Узагальнена назва предмета
закупівлі:

Послуги з комплексного обслуговування приміщень
та прилеглої території адміністративних будівель
МЗС (код ДК 021:2015:79990000-0 «Різні послуги,
пов’язані з діловою сферою»)

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:79990000-0: Різні послуги, пов’язані з
діловою сферою

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

Послуги з комплексного
обслуговування
приміщень та прилеглої
території
адміністративних
будівель МЗС (код ДК
021:2015:79990000-0
«Різні послуги, пов’язані
з діловою сферою»)

ДК 021:2015:
79990000-0 — Різні
послуги, пов’язані з
діловою сферою
CPV: 79990000-0

1 послуга

01018, Україна,
м. Київ, Київ,
Михайлівська
площа 1

до 31 грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія

Опис

Тип оплати Період,
(днів)

Тип
днів

Розмір
оплати,
(%)

Iнша
подія

Замовник проводить оплату вартості
Послуг два рази на місяць на підставі
підписаних Актів приймання-передачі
послуг протягом 7 (семи) робочих днів, за
умови наявності фактичного бюджетного
фінансування. У випадку відсутності на
розрахунковому рахунку Замовника
бюджетного фінансування видатків,
призначених на оплату Послуг, Замовник
проводить оплату наданих Послуг
протягом 7 (семи) робочих днів з дня
надходження відповідного бюджетного
фінансування на рахунок Замовника.

Пiсляоплата 7

Робочі

100

Розмір бюджетного призначення за
кошторисом або очікувана вартість
предмета закупівлі:

15 000 000,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Опис

Державний бюджет України

Сума
15000000 UAH

Розмір мінімального кроку
пониження ціни:

150 000,00 UAH

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

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

22 лютого 2021 10:00

Мова тендерної пропозиції:

українська

Дата та час розкриття тендерних
пропозицій

22 лютого 2021 10:02

Дата та час проведення
електронного аукціону:

відсутній

Строк, на який укладається рамкова
угода:

відсутній

Кількість учасників, з якими буде
укладено рамкову угоду:

відсутня

Вид та умови надання забезпечення
пропозицій учасників:

відсутні

Розмір та умови надання
забезпечення виконання договору
про закупівлю:

відсутні

