
ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів

UA-2020-06-30-001290-c

Найменування замовника: Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
Херсонської області

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 04059964

Місцезнаходження замовника: 74900, Україна, Херсонська обл., місто Нова
Каховка, проспект Дніпровський, 23

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

Задорожня Вікторія Петрівна, +380554945429,
tender@novakahovka.com.ua

Вид предмета закупівлі: Роботи

Узагальнена назва предмета
закупівлі:

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 "Будівництво Центру надання
адміністративних послуг в м.Нова Каховка" (ДК
021:2015:45210000-2-Будівництво будівель)

Назва предмета закупівлі Коди
відповідних
класифікаторів
предмета
закупівлі (за
наявності)

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

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013
"Будівництво Центру надання
адміністративних послуг в
м.Нова Каховка" (ДК
021:2015:45210000-2-Будівництво
будівель)

ДК 021:2015:
45210000-2 —
Будівництво
будівель

1 роб 74900, Україна,
Херсонська
область, м.Нова
Каховка,
вул.Першотравнева

до 31
грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип
днів

Розмір
оплати,
(%)



Виконання
робіт

Можлива попередня оплата
Замовником, після пред'явлення
Підрядником рахунка на аванс для
придбання матеріалів в розмірі до 30%
від обсягу фінансування робіт, які
доручаються Підряднику у поточному
бюджетному році, виходячи з вимог
Постанови КМУ в тому числі п.6 від 01
грудня 2019 року №1070 "Деякі
питання здійснення розпорядником
(одержувачами) бюджетних коштів
попередньої оплати товарів, робіт і
послуг, що закуповуються за
бюджетні кошти" та постановою
Кабінету Міністрів україни від 27
грудня 2001 року №1764

Аванс 10 Робочі 30

Виконання
робіт

Вартість виконаних робіт, що
підлягають оплаті, визначається в
межах вартості робіт, передбачених
твердою договірною ціною, із
урахуванням виконаних обсягів робіт
та їх вартості за одиницю виміру

Пiсляоплата 10 Робочі 70

Розмір бюджетного призначення за
кошторисом або очікувана вартість
предмета закупівлі:

22 706 536,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 20435882 UAH

Місцевий бюджет 2270654 UAH

Розмір мінімального кроку
пониження ціни:

227 065,36 UAH

Математична формула, яка буде
застосовуватися при проведенні
електронного аукціону для
визначення показників інших
критеріїв оцінки:

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

16 липня 2020 16:55

Розмір забезпечення тендерних
пропозиції (якщо замовник вимагає
його надати):

0,00 UAH

Вид забезпечення тендерних
пропозиції (якщо замовник вимагає
його надати):

відсутній



Дата та час розкриття тендерних
пропозицій

17 липня 2020 15:48 , після завершення
електронного аукціону

Дата та час проведення
електронного аукціону:

17 липня 2020 15:27

Строк, на який укладається рамкова
угода:

відсутній

Кількість учасників, з якими буде
укладено рамкову угоду:

відсутня


