ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір про закупівлю
UA-2021-08-13-009594-a

Найменування замовника:

Військова частина 1485

Категорія замовника:

Замовник, що здійснює закупівлі для потреб
оборони

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

23311292

Місцезнаходження замовника:

вул. Приморська, 37, м. Одеса, Одеська область,
65026, Україна

Вид предмета закупівлі:

Послуги

Назва предмета закупівлі:

Послуга з проведення докового ремонту, з окремими
роботами, корабля морської охорони (морський
буксир) «Титан» (спецпризначення) в/ч 1485

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:50640000-3: Послуги з ремонту і
технічного обслуговування військових кораблів

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

Послуга з проведення
докового ремонту, з
окремими роботами,
корабля морської
охорони (морський
буксир) «Титан»
(спецпризначення) в/ч
1485

ДК 021:2015:
50640000-3 —
Послуги з ремонту і
технічного
обслуговування
військових кораблів

1 послуга

Відповідно до
документації,
Україна

до 30
листопада
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія

Опис

Тип оплати Період,
(днів)

Тип
днів

Розмір
оплати,
(%)

Надання
послуг

1. Оплата Замовником предмету
Пiсляоплата 10
Договору здійснюється у національній
грошовій одиниці України
безготівковим розрахунком, шляхом
перерахування протягом 10 робочих
днів грошових коштів на розрахунковий
рахунок Виконавця, після підписання
Акту здачі - приймання робіт (надання
послуги) (Додаток 2 до Договору) . .2.
Розрахунок за надану Послугу
проводиться як «Післяоплата протягом
року, але не пізніше 24.12.2021 року».
Враховуючи вищевказане Акт здачіприймання робіт (надання послуги)
підписується, після фактичного
надходження коштів на казначейський
рахунок Замовника. 3. Можлива
поетапна оплата в два етапу у разі
виконання умов визначених для
закупівлі та фактичної наявності
коштів на казначейському рахунку
Замовника, але у будь-якому разі сума
першого етапу не може перевищувати
20% від загальної вартості договору

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

ТОВ "СП"ТЕХФЛОТ"

Ціна тендерної
пропозиції/пропозиції:

4 145 819,63 UAH з ПДВ

Робочі

100

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі
Державний бюджет України

Опис

Сума
4176667 UAH

