ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір про закупівлю
UA-2021-07-05-005312-c

Найменування замовника:

ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА
ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА ОДЕСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Категорія замовника:

Орган державної влади, місцевого самоврядування
або правоохоронний орган

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

41485381

Місцезнаходження замовника:

вул. Канатна, буд. 83, м. Одеса, Одеська область,
65107, Україна

Вид предмета закупівлі:

Роботи

Назва предмета закупівлі:

«Капітальний ремонт багатофункціонального
спортивного майданчику комунального закладу
«Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад» за адресою: 66700 Одеська
область, Захарівський район, смт. Захарівка, вулиця
Центральна, 140»

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

«Капітальний ремонт
багатофункціонального
спортивного майданчику
комунального закладу
«Навчально-виховний
комплекс
«Загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ
ступенів – дошкільний
навчальний заклад» за
адресою: 66700 Одеська
область, Захарівський
район, смт. Захарівка,
вулиця Центральна, 140»

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

1 роботи

вулиця
Центральна,
140, смт.
Захарівка,
Одеська
область,
66700,
Україна

до 31 грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія

Опис

Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів

Розмір
оплати,
(%)

Виконання
робіт

. Оплата виконаних робіт
проводиться після прийняття
Замовником закінчених робіт
(об'єкта будівництва) або
поетапно проміжними
платежами в міру виконання
робіт, протягом до 30-ти
календарних днів після
підписання Замовником
представлених Підрядником
належно оформлених актів
виконаних робіт (Форма КБ-2в)
та довідки (Форма КБ-3),
рахунку на оплату, в межах
бюджетних призначень та при
умові наявності коштів на
рахунок Замовника по даному
об'єкту.

Пiсляоплата 30

Календарні 100

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

Товариство з Обмеженою Відповідальністю "Строй
Імперія"

Ціна тендерної
пропозиції/пропозиції:

10 644 017,24 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Опис

Сума

Місцевий бюджет

1083030.5 UAH

Державний бюджет України

9747274.5 UAH

