
ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів

UA-2020-10-28-004601-c

Найменування замовника: Одеський державний екологічний університет

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

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 26134086

Місцезнаходження замовника: 65016, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул.
Львівська, 15

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

Марія Антонівна Крачковська, +380482427766,
social.odeku@ukr.net

Вид предмета закупівлі: Роботи

Узагальнена назва предмета
закупівлі:

Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації
та оповіщення про пожежу у будівлі гуртожитку №1
Одеського державного екологічного університету,
розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Львівська,
15 А

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

Капітальний ремонт
системи пожежної
сигналізації та
оповіщення про
пожежу у будівлі
гуртожитку №1
Одеського державного
екологічного
університету,
розташованого за
адресою: м. Одеса,
вул. Львівська, 15 А

ДК 021:2015:
45310000-3 —
Електромонтажні
роботи

1 роботи 65016, Україна,
Одеська
область, м.
Одеса, вул.
Львівська, 15 А

до 31 березня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

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

Виконання робіт Пiсляоплата 10 Банківські 100



Розмір бюджетного призначення за
кошторисом або очікувана вартість
предмета закупівлі:

3 196 000,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 3196000 UAH

Розмір мінімального кроку
пониження ціни:

15 980,00 UAH

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

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

13 листопада 2020 00:00

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

15 900,00 UAH

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

Електронна гарантія

Дата та час розкриття тендерних
пропозицій

13 листопада 2020 12:57 , після завершення
електронного аукціону

Дата та час проведення
електронного аукціону:

13 листопада 2020 12:06

Строк, на який укладається рамкова
угода:

відсутній

Кількість учасників, з якими буде
укладено рамкову угоду:

відсутня


