ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2021-02-03-013109-a

Найменування замовника:

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГЕНТСТВО
МІСЦЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ"

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

42852223

Місцезнаходження замовника:

вул. Преображенська, буд. 2, м. Кропивницький,
Кіровоградська область, 25006, Україна

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

Сергій Горпинченко, torgy_amd@ukr.net,
+380522320635

Вид предмета закупівлі:

Роботи

Назва предмета закупівлі:

Реконструкція мосту на км 10+586 автомобільної
дороги загального користування місцевого значення
С121631 Головківка - вихід на а/дТ-12-15-Піщаний
Брід», Олександрійський район, Кіровоградська
область

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

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

Реконструкція мосту на
км 10+586
автомобільної дороги
загального
користування
місцевого значення
С121631 Головківка вихід на а/дТ-12-15Піщаний Брід»,
Олександрійський
район, Кіровоградська
область

ДК 021:2015:
45230000-8 —
Будівництво
трубопроводів, ліній
зв’язку та
електропередач,
шосе, доріг,
аеродромів і
залізничних доріг;
вирівнювання
поверхонь

1 роботи

25006, Україна,
Кіровоградська
область,
автомобільна
дорога загального
користування
місцевого
значення,
С121631

до 31 грудня
2021

Умови оплати:

Подія

Опис

Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів

Дата
виставлення
рахунку

Авансування робіт (послуг)
можливе за умови наявності
дозволу на попередню
оплату головного
розпорядника коштів та
відповідно до вимог чинного
законодавства.

Аванс

Календарні 30

Виконання
робіт

Субвенція з Державного
бюджету

Пiсляоплата 10

Очікувана вартість предмета
закупівлі:

10

Робочі

Розмір
оплати,
(%)

70

69 186 982,40 UAH

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Опис

Державний бюджет України

Сума
69186982.4 UAH

Розмір мінімального кроку
пониження ціни:

345 934,91 UAH

Математична формула для
розрахунку приведеної ціни (у разі її
застосування):

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

24 лютого 2021 00:00

Мова тендерної пропозиції:

українська

Дата та час розкриття тендерних
пропозицій:

24 лютого 2021 11:39 , після завершення
електронного аукціону

Дата та час проведення
електронного аукціону:

24 лютого 2021 11:12

Вид та умови надання забезпечення
пропозицій учасників:

відсутні

Розмір надання забезпечення
пропозицій учасників:

340000 UAH

Розмір та умови надання
забезпечення виконання договору
про закупівлю:

відсутні

