
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

UA-2019-09-24-002217-b 
 

1. Найменування замовника: КП "Міське управління капітального будівництва" 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 04011733 

3. Місцезнаходження замовника: 87535, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. 
КУПРІНА, 23А 

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

Наталя Євгенівна Оберемок, +380675277337, 
mariupoluks@meta.ua 

41. Вид предмета закупівлі: Роботи 

5. Конкретна назва предмета 
закупівлі (102. Джерело 
фінансування 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 

Виконання будівельних робіт 
по об'єкту: "Будівництво мереж 
з благоустроєм до "Льодової 
арени" по вул. Волгоградській, 
1 у Лівобережному районі м. 
Маріуполя"  

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

1 роботи  87500, Україна, 
Донецька область, м. 
Маріуполь, вул. 
Волгоградська, 1  

до 31 серпня 2020  

 
91. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): 
 

Подія Опис Тип оплати Період, 
(днів) Тип днів Розмір оплати, 

(%) 

Виконання 
робіт  

Більш детально в проекті 
договору  

Пiсляоплата 20  Календарні  100  

 
10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або 
очікувана вартість предмета закупівлі: 

19 924 358,00 UAH 

11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 99 620,00 UAH 

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

PP = P/(1 + (F1 + F2 +… + Fn)/PV), де: 
PP - приведена ціна; 
P - ціна; 
F1…Fn - питома вага інших критеріїв 
оцінки, 
запропонованих учасником; 
PV - питома вага критерію “ціна”  

13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 09 жовтня 2019 19:00 

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

99 620,00 UAH 

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

Електронна гарантія 

16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій відсутній , після завершення електронного 
аукціону  

17. Дата та час проведення електронного аукціону: 10 жовтня 2019 12:10  

18. Строк, на який укладається рамкова угода: відсутній 

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


