ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2021-02-16-002630-a

Найменування замовника:

Володимир-Волинський навчально-виховний
комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3ліцей"

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

21739749

Місцезнаходження замовника:

44700, Україна, Волинська обл., місто ВолодимирВолинський, вулиця Ковельська 111

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

Сиротюк Володимир Володимирович,
+380334235207, vvschool3@gmail.com

Вид предмета закупівлі:

Послуги

Узагальнена назва предмета
закупівлі:

встановлення та налагодження системи пожежної
сигналізації, мовного оповіщення про пожежу,
управління евакуацією людей та системи
передавання тривожних сповіщень ВолодимирВолинський навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-ліцей»
Володимир-Волинської міської ради Волинської
області м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська
111

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:51700000-9: Послуги зі встановлення
протипожежного устаткування

Назва предмета
закупівлі

Кількість
товарів
або обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Коди
відповідних
класифікаторів
предмета
закупівлі (за
наявності)

Місце поставки товарів
або місце виконання
робіт чи надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

встановлення та
налагодження системи
пожежної сигналізації,
мовного оповіщення
про пожежу,
управління евакуацією
людей та системи
передавання
тривожних сповіщень
Володимир-Волинський
навчально-виховний
комплекс
«Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №3ліцей» ВолодимирВолинської міської ради
Волинської області м.
Володимир-Волинський,
вул. Ковельська 111

ДК 021:2015:
1 послуга
51700000-9 —
Послуги зі
встановлення
протипожежного
устаткування

44700, Україна,
до 31
Волинська область,
травня
м.Володимир-Волинський, 2021
Луцька

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія
Надання послуг

Опис Тип оплати Період, (днів)
Пiсляоплата 30

Розмір бюджетного призначення за
кошторисом або очікувана вартість
предмета закупівлі:

Тип днів

Розмір оплати, (%)

Календарні 100

428 899,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Опис

Місцевий бюджет

Сума
428899 UAH

Розмір мінімального кроку
пониження ціни:

6 433,49 UAH

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

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

04 березня 2021 10:20

Мова тендерної пропозиції:

українська

Дата та час розкриття тендерних
пропозицій

05 березня 2021 16:31 , після завершення
електронного аукціону

Дата та час проведення
електронного аукціону:

05 березня 2021 15:40

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

