ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
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

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

Марія Діброва, uks.ooda@gmail.com, +380487148508

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

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

до 31 грудня
2021

Умови оплати:
Подія

Опис

Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів

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

Очікувана вартість предмета
закупівлі:

10 830 305,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Опис

Сума

Місцевий бюджет

1083030.5 UAH

Державний бюджет України

9747274.5 UAH

Розмір мінімального кроку
пониження ціни:

54 151,53 UAH

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

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

22 липня 2021 00:00

Мова тендерної пропозиції:

українська

Дата та час розкриття тендерних
пропозицій:

22 липня 2021 11:54 , після завершення
електронного аукціону

Дата та час проведення
електронного аукціону:

22 липня 2021 11:33

Розмір
оплати,
(%)

Вид та умови надання забезпечення
пропозицій учасників:

Учасник закупівлі має надати забезпечення
тендерної пропозиції у формі: електронної страхової
гарантії. Умови надання забезпечення тендерної
пропозиції: вимоги та умови до забезпечення
тендерної пропозиції зазначаються відповідно до
наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України від 14.12.2020 №
2628 «Про затвердження форми і Вимог до
забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції»,
відповідно до п.2 р.ІІІ тендерної документації.

Розмір надання забезпечення
пропозицій учасників:

54151.53 UAH

Розмір та умови надання
забезпечення виконання договору
про закупівлю:

Не пізніше дати укладення договору про закупівлю
Учасник-переможець, вносить забезпечення
виконання договору в розмірі 2% вартості договору у
формі оригіналу гарантії (страхової гарантії).
Відповідно до п.6 р.6 тендерної документації

