ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2021-10-14-000006-c

Найменування замовника:

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ СЛУЖБИ У
СПРАВАХ ДІТЕЙ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ"

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

25832150

Місцезнаходження замовника:

вул. Василя Стуса, буд. 2-Б, м. Одеса, Одеська
область, 65033, Україна

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

Ольга Олександрівна, svitanokdeti@ukr.net,
+380487316210

Вид предмета закупівлі:

Роботи

Назва предмета закупівлі:

Капітальний ремонт системи опалення будівлі
Комунального закладу «Центр соціальнопсихологічної реабілітації дітей служби у справах
дітей Одеської обласної державної адміністрації»,
що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Василя
Стуса, буд. 2-Б

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 системи
опалення будівлі
Комунального закладу
«Центр соціальнопсихологічної реабілітації
дітей служби у справах дітей
Одеської обласної державної
адміністрації», що
розташована за адресою: м.
Одеса, вул. Василя Стуса,
буд. 2-Б

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

1 роботи

65033,
Україна,
Одеська
область, м.
Одеса, вул.
Василя Стуса,
буд. 2-Б

до 20 грудня
2021

Умови оплати:

Подія

Опис

Тип оплати Період,
(днів)

Тип
днів

Розмір
оплати,
(%)

Дата
виставлення
рахунку

Відповідно до ч. 1 ст. 23 Бюджетного
кодексу України бюджетні
зобов’язання та платежі з бюджету
здійснюються лише за наявності
відповідного бюджетного
призначення. Відповідно до ч. 1 ст.
48 Бюджетного кодексу України
бюджетні взяття бюджетних
зобов’язань та здійснення платежів
проводиться в межах бюджетних
асигнувань, встановлених
кошторисами. Розрахунки
проводяться шляхом оплати
Замовником грошових коштів на
поточний рахунок Підрядника згідно
рахунків за виконані роботи з
відстрочкою платежу до 30
календарних днів. Розрахунки
здійснюються в безготівковому
порядку за кошти місцевого
бюджету, власного бюджету та за
рахунок інших коштів Замовника.

Пiсляоплата 10

Робочі

100

Очікувана вартість предмета
закупівлі:

1 808 854,80 UAH

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Опис

Місцевий бюджет

Сума
1808854.8 UAH

Розмір мінімального кроку
пониження ціни:

18 088,55 UAH

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

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

30 жовтня 2021 00:00

Мова тендерної пропозиції:

українська

Дата та час розкриття тендерних
пропозицій:

відсутній , після завершення електронного аукціону

Дата та час проведення
електронного аукціону:

05 листопада 2021 13:23

Вид та умови надання забезпечення
пропозицій учасників:

відсутні

Розмір та умови надання
забезпечення виконання договору
про закупівлю:

відсутні

