ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір про закупівлю
UA-2021-06-16-003234-a

Найменування замовника:

Житомирська загальноосвітня спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів №16

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

22059063

Місцезнаходження замовника:

вулиця Тараса Бульби-Боровця, 15, Житомир,
Житомирська область, 10031, Україна

Вид предмета закупівлі:

Послуги

Назва предмета закупівлі:

Послуги по влаштуванню металевої огорожi з
сiтчастих панелей по металевих стовпах
Житомирської загальноосвітньої спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів № 16 за адресою: м. Житомир,
вул. Тараса Бульби-Боровця, 15 (ДК 021:2015
45340000-2 - Зведення огорож, монтаж поручнів і
захисних засобів)

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:45340000-2: Зведення огорож, монтаж
поручнів і захисних засобів

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

Послуги по
влаштуванню
металевої огорожi з
сiтчастих панелей по
металевих стовпах
Житомирської
загальноосвітньої
спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів
№ 16 за адресою: м.
Житомир, вул.
Тараса БульбиБоровця, 15

ДК 021:2015:
45340000-2 —
Зведення огорож,
монтаж поручнів і
захисних засобів

1 послуга

вул. Тараса
Бульби-Боровця,
буд.15,
м.Житомир,
Житомирська
область, 10031,
Україна

до 31 грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія

Опис

Тип оплати Період,
(днів)

Надання
послуг

Замовник перераховує
Пiсляоплата 30
Підряднику кошти у сумі, яка
вказана в актах виконаних робіт
тільки при наявності всіх
відповідних документів, протягом
30 календарних днів. Вид
закупівлі - спрощена закупівля для замовників, визначених у
пунктах 1-3 частини першої статті
2 Закону, якщо вартість предмета
закупівлі товару (товарів),
послуги (послуг) менше ніж 200
тисяч гривень, а робіт - 1,5
мільйона гривень.. Застосовані
критерії оцінки - Єдиним
критерієм оцінки згідно даної
закупівлі є ціна (питома вага
критерію – 100%).

Тип днів

Розмір
оплати,
(%)

Календарні 100

Найменування переможця
процедури закупівлі/спрощеної
закупівлі (для юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по батькові (за
наявності) (для фізичної особи):

ФОП Єременко Володимир Петрович

Ціна тендерної
пропозиції/пропозиції:

148 200,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі
Місцевий бюджет

Опис

Сума
149000 UAH

