ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2021-05-28-004549-b

Найменування замовника:

Управління капітального будівництва Одеської
міської ради

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

04056902

Місцезнаходження замовника:

Комітетська, 10-А, Одеса, Одеська область, 65091,
Україна

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

Буц Ольга Леонідівна, zakupki.uks@gmail.com

Вид предмета закупівлі:

Роботи

Назва предмета закупівлі:

«Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі
будівлі, розташованої в історичній частині м. Одеси,
за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 23 ріг
вул. Садової ( пам’ятка архітектури та
містобудування місцевого значення). Коригування»

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

«Ремонтно-реставраційні
роботи фасаду та покрівлі
будівлі, розташованої в
історичній частині м.
Одеси, за адресою: м.
Одеса, вул.
Преображенська, 23 ріг
вул. Садової ( пам’ятка
архітектури та
містобудування місцевого
значення). Коригування»

ДК 021:2015:
45453000-7 —
Капітальний
ремонт і
реставрація

1 лот

65000, Україна,
Одеська область,
Одеса, вул.
Преображенська,
23 ріг вул. Садової

до 31 грудня
2022

Умови оплати:

Подія

Опис

Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів

Виконання
робіт

Джерело фінансування
закупівлі - за рахунок коштів
місцевого бюджету та інших
джерел не заборонених
законодавством.

Пiсляоплата 10

Банківські 100

Очікувана вартість предмета
закупівлі:

Розмір
оплати,
(%)

17 505 000,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування
закупівлі

Опис

Сума

Місцевий бюджет

Джерело фінансування закупівлі - за рахунок
коштів місцевого бюджету та інших джерел не
заборонених законодавством.

17505000 UAH

Розмір мінімального кроку пониження
ціни:

87 525,00 UAH

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

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

22 червня 2021 17:30

Мова тендерної пропозиції:

українська

Дата та час розкриття тендерних
пропозицій:

23 червня 2021 12:18 , після завершення
електронного аукціону

Дата та час проведення електронного
аукціону:

23 червня 2021 11:51

Вид та умови надання забезпечення
пропозицій учасників:

Тендерна пропозиція учасника обов’язково
супроводжується документом, що підтверджує
надання забезпечення тендерної пропозиції, яке має
бути подане у виді банківської гарантії в
електронному форматі з накладенням
кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП). У
тексті (або колонтитулах) банківської гарантії має
бути вказано посилання на програмний комплекс,
яким накладено КЕП. При цьому, зазначений у тексті
банківської гарантії підписант має співпадати з
підписантом, який наклав КЕП. Забезпечення
тендерної пропозиції надається у формі гарантії
банку, яка повинна відповідати вимогам статей 560 –
569 Цивільного кодексу України. Основні вимоги до
банківської гарантії: безвідклична, згідно з якими
первинне зобов’язання несе банк, форма та зміст
банківської гарантії оформлюються відповідно до
Положення про порядок здійснення банками
операцій за гарантіями в національній та іноземних
валютах, затвердженим Постановою Правління
Національного банку України від 15.12.2004 № 639.
Банківська гарантія повинна свідчити про
безумовний обов’язок банку сплатити на користь
замовника суму забезпечення тендерної пропозиції
при виникненні обставин, зазначених у тендерній
документації, а також містити строк її дії, назву
предмета закупівлі, назву учасника та його код за
ЄДРПОУ. Розмір забезпечення тендерної пропозицій
80 000,00 грн. (вісімдесят тисяч грн. 00 коп.).
Банківська гарантія повинна бути оформлена з
грошовим покриттям. На підтвердження наявності
грошового покриття надається довідка (виписка) з
банку про залишок коштів на рахунку. Строк дії
забезпечення тендерної пропозиції має відповідати
строку дії пропозиції, а саме протягом 100 днів з дати
кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Усі
витрати, пов’язані з поданням забезпечення
пропозиції, здійснюються за рахунок коштів
учасника. Подання, отримання банківської гарантії
здійснюється відповідно до положень Закону України
«Про електронні документи та електронний
документообіг». Учасниками-нерезидентами
банківська гарантія може бути надана у іноземній
валюті, розмір якої еквівалентний 80 000,00 грн.
(вісімдесят тисяч грн. 00 коп.) за офіційним курсом
гривні до іноземної валюти, у якій надається
забезпечення тендерної пропозиції, встановленим
Національним банком України на дату видачі
банківської гарантії. Пропозиції, що не
супроводжуються забезпеченням пропозиції або
форма та зміст такого забезпечення не відповідає
вимогам тендерної документації, відхиляються
замовником. Усі витрати, пов'язані з наданням
забезпечення тендерної пропозиції, здійснюються за
рахунок коштів Учасника. Реквізити Замовника для
оформлення банківської гарантії: Управління
капітального будівництва Одеської міської ради код
ЄДРПОУ: 04056902 р/р:
UA328201720355169003000034555 банк: Державна
казначейська служба України, м. Київ

Розмір надання забезпечення
пропозицій учасників:

80000 UAH

Розмір та умови надання забезпечення
виконання договору про закупівлю:

Замовник вимагає від учасника-переможця внесення
ним не пізніше дати укладення договору про
закупівлю забезпечення виконання такого договору.
Договір про закупівлю обов'язково супроводжується
документом, що підтверджує внесення забезпечення
виконання договору, яке має бути подане у формі
платіжного доручення, завіреної підписом,
печаткою* Учасника та обов’язково з відміткою
банку про перерахування вказаних коштів. Вид
забезпечення виконання договору про закупівлю –
депозит (внесок на рахунок замовника), що
перераховується учасником на рахунок Управління
капітального будівництва Одеської міської ради
відкритий у ГУДКСУ в Одеській області, код ЄДРПОУ
04056902, р/р UA328201720355169003000034555, в
призначенні обов’язково зазначається назва
предмету закупівлі. Розмір забезпечення виконання
договору становить 2 відсотка від вартості договору.
Датою внесення забезпечення виконання договору
про закупівлю вважається дата зарахування коштів
на рахунок Замовника, але не пізніш дати укладання
договору про закупівлю. Забезпечення виконання
договору про закупівлю не може вноситись за
Учасника іншим підприємством, установою чи
організацією, оскільки це створює зайві ризики для
Замовника. Строк дії забезпечення відповідно до
строку дії договору. Замовник повертає забезпечення
виконання договору про закупівлю протягом п’яти
банківських днів у наступних випадках (ст.27
Закону): 1. Після виконання переможцем процедури
закупівлі договору про закупівлю. 2.За рішенням
суду щодо повернення забезпечення договору у
випадку визнання результатів процедури закупівлі
недійсними або договору про закупівлю нікчемним.
3.У випадках визначених статтею 43 Закону щодо
недійсності договору: Договір про закупівлю є
нікчемним у разі: - якщо замовник уклав договір про
закупівлю до/без проведення процедури закупівлі
згідно з вимогами Закону; - укладення договору з
порушенням вимог частини четвертої статті 41
Закону; - укладення договору в період оскарження
процедури закупівлі відповідно до статті 18 Закону; укладення договору з порушенням строків,
передбачених частинами п’ятою і шостою статті 33
та частиною сьомою статті 40 Закону, крім випадків
зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом
скарги органом оскарження відповідно до статті 18
Закону.

