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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
22.03.2016 року №490

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
1.Найменування замовника*. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
Херсонської області.
2.Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. 04059964.
3.Місцезнаходження замовника*. Пр. Дніпровський, 23, м. Нова Каховка, Херсонська
область, 74900.
4.Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками.
Задорожня Вікторія Петрівна, головний спеціаліст відділу економічного розвитку та
торгівлі, секретар тендерного комітету, пр. Дніпровський, 23, м. Нова Каховка,
Херсонська область, 74900, телефон (05549) 4-54-29.
5.Конкретна назва предмета закупівлі. Послуги з перевезення посадових осіб
виконавчого комітету Новокаховської міської ради Херсонської області.
6.Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета
закупівлі (лотів) (за наявності). ДК 021:2015:60140000-1-Нерегулярні пасажирські
перевезення.
7.Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 1 послуга. Згідно з
додатком 2 до тендерної документації.
8.Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг.
Проспект Дніпровський, б.23, м.Нова Каховка, Херсонська область, 74900.
9.Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Протягом 2020 року.
10.Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі. 660 000,00 грн. (Шістсот шістдесят тисяч гривень 00 коп.) з ПДВ.
10-1.Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість частин
предмета закупівлі (лотів)(за наявності).--11.Розмір мінімального кроку пониження ціни. 6 600,00 грн.
12.Математична формула, яка буде застосовуватися при проведенні електронного
аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки *. Виключно ціна.
12-1.Інші критерії, що застосовуватимуться під час оцінки тендерних пропозицій, та їх
питома вага (за наявності).--13.Кінцевий строк подання тендерних пропозицій. 17.01.2020 року
14.Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати). Не
вимагається.
15.Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати). ---16.Дата та час розкриття тендерних пропозицій*.--17.Дата та час проведення електронного аукціону*.--18.Строк, на який укладається рамкова угода**.--19.Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду**.--__________
* Заповнюється електронною системою закупівель автоматично.
** Заповнюється замовником у разі здійснення закупівель за рамковими угодами.
{Форма із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі
№ 45 від 17.01.2017}

Голова тендерного комітету _________________/ Чурсинов Л.Г./

