ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2019-08-16-000783-b

1.

Найменування замовника:

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ "ФЕДЕРАЦІЯ ХОКЕЮ
УКРАЇНИ" У ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

2.

Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

41439508

3.

Місцезнаходження замовника:

65038, Україна, Одеська обл., Одеса,
ПРОВУЛОК ВУЗЬКИЙ, БУДИНОК 14

4.

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

Коган Герман , 380675597500,
globalservice221@gmail.com

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

Послуги, з проведення
спортивних заходів
тренувального характеру для
дитячих спортивних команд з
хоке́ю із ша́йбою на льодовому
полі (місцевий бюджет)

ДК 021:2015:
92620000-3 —
Послуги, пов’язані зі
спортом

1 послуга

до 31 жовтня 2019
65000, Україна,
Одеська область,
Одеса, за адресою
учасникапереможця

9. Строк
поставки
товарів,
виконання робіт
чи надання
послуг

91. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія

Надання
послуг

Опис

Остаточна сума платежу за договором визначається
сторонами у відповідності до п.1.2. договору з
обов'язковим урахуванням Акту про фактичний
склад та обсяг наданої послуги, що складається
сторонами не пізніше 10 календарних днів після
закінчення її надання (або щомісячно).

Тип оплати

Період,
(днів)

Пiсляоплата 10

Тип днів

Розмір
оплати,
(%)

Календарні 100

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

500 000,00 UAH

11. Розмір мінімального кроку пониження ціни:

500,00 UAH

12. Математична формула, яка буде застосовуватися при проведенні електронного відсутня
аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки:
13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:

03 вересня 2019 19:00

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

0,00 UAH

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

відсутній

16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій

відсутній , після
завершення електронного
аукціону

17. Дата та час проведення електронного аукціону:

04 вересня 2019 14:22

18. Строк, на який укладається рамкова угода:

відсутній

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

відсутня

