ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2021-07-26-004135-c

Найменування замовника:

Управління дорожнього господарства Одеської
міської ради

Категорія замовника:

Орган державної влади, місцевого самоврядування
або правоохоронний орган

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

26506412

Місцезнаходження замовника:

вул. Генерала Петрова, 22, Одеса, Одеська область,
65078, Україна

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

Дєлієргієв Геннадій Георгійович,
udh@omr.odessa.ua, +380963616027

Вид предмета закупівлі:

Роботи

Назва предмета закупівлі:

«Капітальний ремонт вул. Степової (на ділянці від
вул. Заньковецької до вул. Мельницької) у м. Одесі»
(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

«Капітальний ремонт
вул. Степової (на
ділянці від вул.
Заньковецької до вул.
Мельницької) у м.
Одесі» (коригування)

ДК 021:2015:
45233000-9 —
Будівництво,
влаштовування
фундаменту та
покриття шосе, доріг

7890.46 м.кв

65000, Україна,
Одеська область,
м.Одеса, вул.
Степова (на
ділянці від вул.
Заньковецької до
вул. Мельницької)

до 31 грудня
2022

Умови оплати:
Подія
Виконання робіт

Опис Тип оплати Період, (днів)
Пiсляоплата 480

Очікувана вартість предмета
закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі:

Тип днів

Розмір оплати, (%)

Календарні 100

21 038 322,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі
Місцевий бюджет

Опис

Сума
21038322 UAH

Розмір мінімального кроку пониження
ціни:

210 000,00 UAH

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

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

14 серпня 2021 16:31

Мова тендерної пропозиції:

українська

Дата та час розкриття тендерних
пропозицій:

16 серпня 2021 14:53 , після завершення електронного аукціону

Дата та час проведення електронного
аукціону:

16 серпня 2021 14:32

Вид та умови надання забезпечення
пропозицій учасників:

Розмір забезпечення тендерної пропозиції: не може перевищувати 0,5 % від очікуваної вартості
предмета закупівлі, та складає 105 191, 61 грн. (сто п’ять тисяч сто дев’яносто одна гривня, 61
коп.). Вид забезпечення тендерної пропозиції: банківська гарантія. 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» (далі — вимоги), а саме: 1. Ці Вимоги
визначають обов’язкові вимоги до гарантії, яка надається як забезпечення тендерної
пропозиції, передбаченої пунктом 10 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні
закупівлі» (далі — гарантія), банками (далі — гарант). 2. Терміни, зазначені у вимогах і формі
забезпечення тендерної пропозиції (далі — форма), вживаються у значеннях, визначених
Цивільним кодексом України, Законом України «Про публічні закупівлі», постановою Правління
Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 639 «Про затвердження Положення
про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах»
(у редакції постанови Правління Національного банку України від 25 січня 2018 року № 5). 3.
Реквізити гарантії, є обов’язковими для складання гарантії. 4. У реквізитах гарантії: 1) щодо
повного найменування гаранта зазначається інформація: — повне найменування гаранта, його
ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб —
підприємців та громадських формувань, його категорія; — код банку (у разі наявності); —
адреса місцезнаходження; поштова адреса для листування; — адреса електронної пошти
гаранта, на яку отримуються документи; — SWIFT-адреса гаранта; 2) щодо повного
найменування принципала, яким є учасник процедури закупівлі, зазначається інформація: —
повне найменування — для юридичної особи; — прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності)
— для фізичної особи; — ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія — для принципала
юридичної особи — резидента; — реєстраційний номер облікової картки платника податків —
для принципала фізичної особи — резидента (у разі наявності); — серія (за наявності) та номер
паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) або індивідуальний
податковий номер платника податку на додану вартість (у разі відсутності паспорта); — адреса
місцезнаходження; 3) щодо повного найменування бенефіціара, яким є замовник, зазначається
інформація: — повне найменування юридичної особи; — ідентифікаційний код у Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань,
його категорія; — адреса місцезнаходження; 4) сума гарантії зазначається цифрами і словами,
назва валюти — словами; 5) у назві валюти, у якій надається гарантія, зазначається валюта, у
якій надається гарантія, та її цифровий і літерний код відповідно до Класифікатора іноземних
валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 04 лютого 1998 року № 34; 6) датою початку строку дії гарантії зазначається дата
видачі гарантії або дата набрання нею чинності; 7) зазначається дата закінчення строку дії
гарантії, якщо жодна з подій, не настане; 8) зазначаються унікальний номер оголошення про
проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель,
у форматі UA-XXXX-XX-XX-XXXXXX-X та назва і вебсайт інформаційно-телекомунікаційної
системи «PROZORRO»; 9) в інформації щодо тендерної документації зазначаються: — дата
рішення замовника, яким затверджена тендерна документація; — назва предмета закупівлі /
частини предмета закупівлі (лота) згідно з оголошенням про проведення конкурентної
процедури закупівлі; 10) строк сплати коштів за гарантією зазначається в робочих або
банківських днях; 5. Гарантія та договір, який укладається між гарантом та принципалом, не
може містити додаткових умов щодо: — вимог надання принципалом листів або інших
документів (крім випадків надання принципалом повідомлення гаранту про настання обставин,
за яких строк дії гарантії вважається закінченим); — вимог надання третіми особами листів або
документів, що підтверджують факт настання гарантійного випадку; — можливості часткової
сплати суми гарантії. 6. Гарантія, яка складається на паперовому носії, підписується
уповноваженою(ими) особою(ами) гаранта та скріплюється печатками (у разі наявності). 7.
Гарантія, яка надається в електронній формі, підписується шляхом накладання
кваліфікованого(их) електронного(их) підпису(ів) та кваліфікованої електронної печатки (у разі
наявності), що прирівняні до власноручного підпису(ів) уповноваженої(их) особи(іб) гаранта та
його печатки відповідно. 8. Зміни до гарантії можуть бути внесені в порядку, передбаченому
законодавством України, після чого вони стають невід’ємною частиною цієї гарантії. Реквізити
банка бенефіціара: Управління дорожнього господарства Одеської міської ради код ЄДРПОУ
26506412, р/р UA968201720355199002022021546 в Державної казначейської службі України м.
Київ Строк дії забезпечення тендерної пропозиції має відповідати строку дії пропозиції, а саме
не менше ніж 90 робочих днів з дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.
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. Кошти, що надійшли як забезпечення тендерної пропозиції (у разі якщо вони
не повертаються), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету.

Розмір надання забезпечення
пропозицій учасників:

105000 UAH

Розмір та умови надання забезпечення
виконання договору про закупівлю:

Замовником вимагається надання забезпечення виконання договору у вигляді завдатку.
Учасник, якого визнано переможцем, не пізніше не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття
рішення про намір укласти договір про закупівлю, але в будь-якому випадку до дати укладення
Договору про закупівлю вносить забезпечення виконання такого договору. Про своєчасне та
належне внесення забезпечення виконання умов договору, за умови отримання повідомлення
про намір укласти договір, учасник в складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист. Усі
витрати, пов’язані з оформленням забезпечення виконання договору, здійснюються за рахунок
коштів учасника. Вимоги щодо забезпечення виконання договору не змінюють вимог щодо
професійної компетентності учасника. Внесення забезпечення виконання договору не
припиняє виконання зобов’язань учасника за Договором. Вид забезпечення виконання
договору про закупівлю – завдаток (внесок на рахунок замовника), що перераховується
учасником на рахунок Управління дорожнього господарства Одеської міської ради відкритий у
ДКСУ м. Київ, р/рUA968201720355199002022021546, в призначенні обов’язково зазначається
назва предмету закупівлі. Внесення забезпечення договору про закупівлю підтверджується
платіжним дорученням та обов’язково з відміткою банку про перерахування вказаних коштів.
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. Учасник-переможець забезпечує внесення ним не пізніше дати укладення
договору про закупівлю забезпечення виконання договору у розмірі 0, 5 (%) відсотків від
вартості договору. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після
виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання судом результатів
процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними та у випадках, передбачених
статтею 43 Закону, а також згідно з умовами, зазначеними в договорі, але не пізніше ніж
протягом п’яти банківських днів з дня настання зазначених обставин. Кошти, що надійшли як
забезпечення виконання договору (у разі якщо вони не повертаються), підлягають
перерахуванню до відповідного бюджету. Договір про надання забезпечення виконання
договору – (Додаток № 7). Несвоєчасне надання забезпечення виконання договору або його
невідповідність вимогам тендерній документації буде розглянуто Замовником, як відмова від
підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення
договору про закупівлю та така пропозиція буде відхилена.

