ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2020-03-24-004728-b

1.

Найменування замовника:

Управління капітального будівництва департаменту
архітектури, містобудування та земельних ресурсів
Виконавчого комітету Хмельницької міської ради

Purchasing body:

Department of Capital Construction of the Department of
Architecture, Urban Planning and Land Resources of the
Executive Committee of Khmelnytskyi City Council

National ID:

02498582

2.

Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

02498582

3.

Місцезнаходження замовника:

29013, Україна, Хмельницька обл., місто
Хмельницький, вулиця Проскурівська, 15

4.

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

Поліщук Тетяна Миколаївна, +380382656535,
ukb_1@ukr.net

Contact point:
1

4.

Вид предмета закупівлі:

Роботи

5. Конкретна назва
предмета закупівлі

6. Коди відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі (за
наявності)

7. Кількість
товарів або обсяг
виконання робіт
чи надання
послуг

8. Місце поставки
товарів або місце
виконання робіт чи
надання послуг

9. Строк
поставки товарів,
виконання робіт
чи надання
послуг

Будівництво Льодового
палацу по вул.
Прибузькій, 7/3А в м.
Хмельницькому

ДК 021:2015:
45000000-7 —
Будівельні роботи та
поточний ремонт
CPV: 45000000-7

1 роб

29000, Україна,
Хмельницька область,
місто Хмельницький,
вул. Прибузька, 7/3А

до 31 грудня 2024

91. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Тип оплати

Період,
(днів)

Подія

Опис

Виконання
робіт

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України
від 4 грудня 2019 р. № 1070 «Деякі питання здійснення
розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів
попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що
закуповуються за бюджетні кошти», Замовник надає
Підряднику попередню оплату в розмірі не більше 30
(тридцяти) % від бюджетного призначення, на
виконання робіт, придбання і постачання необхідних
для виконання: матеріалів, устаткування, конструкцій,
виробів, надавання послуг з перевезення та оренди,
сплати податків та обов’язкових платежів відповідно до
договору на строк не більше 180 календарних днів. За
наявності відповідного фінансування попередня оплата
надається Підряднику упродовж 10 робочих днів з дня
надходження коштів на реєстраційний рахунок
Замовника.

Аванс

Виконання
робіт

Розрахунки проводяться Замовником Підряднику після
підписання Сторонами «Акту приймання виконаних
будівельних робіт» (ф.КБ-2в) і «Довідок про вартість
виконаних будівельних робіт та витрати» (ф.КБ-3),

Пiсляоплата 3

10

Тип
днів

Розмір
оплати,
(%)

Робочі 30

Робочі 70

складених у відповідності з положенням чинних ДСТУ
та СОУ, та інших Актів не заборонених чинним
законодавством України, які складаються Підрядником
і подаються для підписання Замовнику не пізніше як за
3 (три) робочих днів до кінця звітного місяця
10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі:

285 443 516,00 UAH

102. Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування
закупівлі

Місцевий бюджет

Опис

Сума

Фінансування закупівлі здійснюється за рахунок коштів місцевого
бюджету.

285443516 UAH

11. Розмір мінімального кроку пониження ціни:

200 000,00 UAH

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

відсутня

13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:

26 квітня 2020 18:00

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

1 000 000,00 UAH

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

Електронна гарантія

16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій

відсутній

17. Дата та час проведення електронного аукціону:

01 червня 2020 14:45

18. Строк, на який укладається рамкова угода:

відсутній

19. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду:

відсутня

Додаток 2 до тендерної документації

Технічне завдання
на закупівлю робіт «Будівництво Льодового палацу по вул. Прибузькій, 7/3А
в м. Хмельницькому» (код ДК 021-2015 – 45000000-7 (Будівельні роботи та поточний ремонт)
Договірна ціна – динамічна
Клас наслідків (відповідальності) – СС2

