
ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-04-08-008187-b
Дата формування звіту: 30 квітня 2021

Найменування замовника: Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
Херсонської області

Категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування
або правоохоронний орган

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 04059964

Вид предмета закупівлі: Роботи

Узагальнена назва предмета
закупівлі:

Технічний нагляд по об’єкту ,,Будівництво Центру
Олімпійських видів спорту ,,Н2О Нова Каховка” по
проспекту Дніпровський, 18-а у м.Нова Каховка,
Херсонської області”

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

Технічний нагляд
по об’єкту
,,Будівництво
Центру
Олімпійських видів
спорту ,,Н2О Нова
Каховка” по
проспекту
Дніпровський, 18-а
у м.Нова Каховка,
Херсонської
області”

ДК 021:2015:
71520000-9 —
Послуги з нагляду за
виконанням
будівельних робіт

1 роб 74900, Україна,
Херсонська
область, м.Нова
Каховка, проспект
Дніпровський, 18-а

до 31 грудня
2023

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів Розмір
оплати,
(%)



Виконання
робіт

Розрахунки за виконані роботи
(надані послуги) з Технічного
нагляду здійснюються Замовником
на підставі оформлених належним
чином Актів виконаних робіт
(наданих послуг) упродовж 5
банківських днів з дати підписання
обома Сторонами та скріплення
печатками обох Сторін Актів
виконаних робіт (наданих послуг).
Зобов’язання за Договором щодо
оплати за здійснення Технічного
нагляду виникають лише у разі
наявного фінансування в межах
фактичних надходжень коштів на
розрахунковий рахунок
Замовника.Джерело фінансування
закупівлі: Державний бюджет
України – 3 335 052,93 грн. та
місцевий бюджет – 370 561, 44 грн.

Пiсляоплата 5 Банківські 100

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

08 квітня 2021 15:35

Кількість учасників процедури
закупівлі:

0

Найменування
учасників
процедури
закупівлі (для
юридичної особи)
або прізвище,
ім’я, по батькові
(для фізичної
особи)

Ціна пропозицій
учасника до
початку аукціону
(ціна пропозиції
на переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність і
відповідність установленим
законодавством вимогам
документів, що
підтверджують відповідність
учасників кваліфікаційним
критеріям згідно зі статтею
16 Закону України “Про
публічні закупівлі”, та
наявність/відсутність
обставин, установлених
статтею 17 цього Закону

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

Відсутня

Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про закупівлю
(у разі якщо в результаті проведення
торгів не було укладено договір про
закупівлю):

Відповідно до частини першої статті 32 Закону
України ,,Про публічні закупівлі”, Замовник відміняє
тендер у разі: відсутності подальшої потреби в
закупівлі товарів, робіт чи послуг.

Дата укладення договору про
закупівлю:

Відсутні



Найменування учасника (для
юридичної особи) або прізвище, ім’я,
по батькові (для фізичної особи), з
яким укладено договір про
закупівлю:

Відсутні

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

Відсутні

Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

Відсутня

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

Відсутні

Дата оприлюднення оголошення з
відомостями про укладену рамкову
угоду, за якою укладено договір про
закупівлю (у разі проведення
закупівлі за рамковими угодами):

Відсутня

Ідентифікатор договору: Відсутній

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%


