ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2021-11-25-008834-a

Найменування замовника:

адміністрація Корабельного району Миколаївської
міської ради

Категорія замовника:

Орган державної влади, місцевого самоврядування
або правоохоронний орган

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

05410607

Місцезнаходження замовника:

пр. Богоявленський, 314, місто Миколаїв,
Миколаївська область, 54050, Україна

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

Степаніцина Інна Леонідівна,
inna_02112008@ukr.net, +380512600277

Вид предмета закупівлі:

Послуги

Назва предмета закупівлі:

Послуги з прибирання та підмітання вулиць, ДК
021:2015: 90610000-6 (Прибирання доріг та
громадських місць ручним способом)

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:90610000-6: Послуги з прибирання та
підмітання вулиць

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

Послуги з
прибирання та
підмітання вулиць,
ДК 021:2015:
90610000-6
(Прибирання доріг та
громадських місць
ручним способом)

ДК 021:2015:
1 послуга
90610000-6 — Послуги
з прибирання та
підмітання вулиць

Місце поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

54000, Україна,
Миколаївська
область, місто
Миколаїв,
територія
Корабельного
району

до 31 грудня
2022

Умови оплати:
Подія

Опис

Тип оплати Період,
(днів)

Тип
днів

Розмір
оплати,
(%)

Надання
послуг

Розрахунки проводяться
шляхом оплати Замовником
після підписання Сторонами
Акта приймання виконаних
робіт.

Очікувана вартість предмета
закупівлі:

Пiсляоплата 7

Робочі

100

1 500 000,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Опис

Місцевий бюджет

Сума
1500000 UAH

Розмір мінімального кроку
пониження ціни:

7 500,00 UAH

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

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

12 грудня 2021 09:00

Мова тендерної пропозиції:

українська

Дата та час розкриття тендерних
пропозицій:

13 грудня 2021 16:18 , після завершення
електронного аукціону

Дата та час проведення
електронного аукціону:

13 грудня 2021 15:43

Вид та умови надання забезпечення
пропозицій учасників:

Тендерна пропозиція обов’язково повинна
супроводжуватись документом, що підтверджує
надання Учасником забезпечення тендерної
пропозиції, яке має бути надане у формі електронної
банківської гарантії (далі - банківська гарантія) з
накладенням КЕП Гаранта (далі - Банк-гарант)
відповідно до вимог діючого законодавства.
Електронна банківська гарантія обов’язково
повинна містити посилання на реквізити закупівлі, її
назву та номер на веб-порталі Уповноваженого
органу. Електронна банківська гарантія надається у
складі тендерної пропозиції у форматі, що дає
можливість перевірити КЕП Банку-гаранта за
допомогою ресурсу офіційного веб-сайту
Центрального засвідчувального органу Міністерства
юстиції України. У разі відсутності або не
підтвердження КЕП банківської гарантії, подана
Учасником тендерна пропозиція відхиляється
Замовником. Банківська гарантія, має бути
оформлена відповідно до вимог наказу Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України від 14.12.2020 № 2628 «Про
затвердження форми і Вимог до забезпечення
тендерної пропозиції/пропозиції» та Додатку 6 до
тендерної документації. Строк дії забезпечення
тендерної пропозиції повинен бути протягом строку
дії тендерної пропозиції, але не менше ніж 90 днів з
дати розкриття тендерних пропозицій електронною
системою закупівель* (відповідно до ст. 253
Цивільного кодексу України розраховується з
наступного дня після розкриття тендерних
пропозицій електронною системою закупівель).
Забезпечення тендерної пропозиції не повертається
у разі: 1) відкликання тендерної пропозиції
учасником після закінчення строку її подання, але
до того, як сплив строк, протягом якого тендерні
пропозиції вважаються дійсними; 2) не підписання
договору про закупівлю учасником, який став
переможцем тендеру; 3) ненадання переможцем
процедури закупівлі у строк, визначений частиною
шостою статті 17 Закону, документів, що
підтверджують відсутність підстав, установлених
статтею 17 Закону; 4) ненадання переможцем
процедури закупівлі забезпечення виконання
договору про закупівлю після отримання
повідомлення про намір укласти договір про
закупівлю, якщо надання такого забезпечення
передбачено тендерною документацією.
Забезпечення тендерної пропозиції повертається
учаснику в разі: 1) закінчення строку дії тендерної
пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції,
зазначеного в тендерній документації; 2) укладення
договору про закупівлю з учасником, який став
переможцем процедури закупівлі; 3) відкликання
тендерної пропозиції до закінчення строку її
подання; 4) закінчення тендеру в разі не укладення
договору про закупівлю з жодним з учасників, які
подали тендерні пропозиції.

Розмір надання забезпечення
пропозицій учасників:

45000 UAH

Розмір та умови надання
забезпечення виконання договору
про закупівлю:

відсутні

