Звіт про результати проведення процедуриUA-2016-09-08-000253-a
закупівлі №
Загальна інформація
Статус
Процедура
Назва закупівлі

Опис закупівлі

Завершена закупівля
Допорогові закупівлі
Поточний ремонт вхідної групи (заміна дверей)
Поточний ремонт вхідної групи (заміна вхідних дверей двопільних з тамбуром, вітражними та арочними
вікнами) обласної бібліотеки для дітей Житомирської обласної ради, пов'язаний із капітальним ремонтом
фасаду будівлі бібліотеки.
Будівля є пам'яткою архітектури та містобудування кінця 19 початку 20 століття, з 1992 року є об'єктом
культурної спадщини місцевого значення та відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2 і має IV
категорію складності, тому капітальний ремонт вимагає від підрядника відповідної ліцензії.
Кількість товару: група дверей у кількості 4 шт. з вітражними та арочними вікнами, відповідно до дефектного
акту, що є додатком до цієї документації.
Строк виконання робіт: 15 жовтня 2016 р. Очікувана вартість: 50000 грн. 00 коп.
Розрахунки здійснюються у безготівковому вигляді за формою платіжного доручення протягом 10 робочих
днів після підписання акту виконаних робіт, на підставі ч. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України.

Дата завершення періоду уточнень

12.09.2016 10:00

Дата реєстрації закупівлі

08.09.2016 10:27

Дата початку прийому пропозицій

13.09.2016 10:00

Дата оголошення закупівлі

08.09.2016 16:05

Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій

16.09.2016 00:00

Дата анулювання закупівлі

Дата початку аукціону

16.09.2016 13:37

Тип закупівлі

Послуга

Очікувана вартість

Валюта

Розмір мінімального
кроку пониження
500.00
ціни

50000.00

грн.
Враховуючи ПДВ

так

Деталі закупівлі
Група за класифікатором
454Завершальні будівельні роботи
ДК021:2015
ДК схема: ДКПП

nullnull
Поточний ремонт вхідної групи (заміна вхідних дверей двопільних з тамбуром,
вітражними та арочними вікнами) обласної бібліотеки для дітей Житомирської
обласної ради, пов'язаний із капітальним ремонтом фасаду будівлі бібліотеки.
Будівля є пам'яткою архітектури та містобудування кінця 19 початку 20 століття,
з 1992 року є об'єктом культурної спадщини місцевого значення та відноситься
до класу наслідків (відповідальності) СС2 і має IV категорію складності, тому
капітальний ремонт вимагає від підрядника відповідної ліцензії. Розрахунки
здійснюються у безготівковому вигляді за формою платіжного доручення
протягом 10 робочих днів після підписання акту виконаних робіт, на підставі ч. 1
ст. 49 Бюджетного кодексу України.

Конкретна назва предмету закупівлі

Код ДК 021:2015

45400000-1

Предмет закупівлі за класифікатором ДК021:2015. Назва

Завершальні будівельні роботи

Код ДК

41.00.3

Назва (наприклад - Продутки молочні, інші)

Будування житлових будівель (нове будівництво, реконструкція,
капітальний і поточні ремонти)

Кількість

комп.

1.00

Очікувана дата початку постачання

Одиниця виміру
01.10.2016

Строк поставки/виконання робіт/надання
послуг

15.10.2016

Адреса постачання:
Код країни

804

Країна

Україна

Область або регіон

Житомирська область

Населений пункт

Житомир

Поштовий індекс

10008

Адреса постачання у
населеному пункті

вул. Пушкінська, 36

широта
Географічні координати
постачання
довгота

Учасники закупівлі. Кількість:

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

Ціна пропозицій учаника після закінчення
аукціону

ЧП "СПРАВЖНЯ ІМПЕРІЯ ВІКОН"

48499.00

Приватне Підприємство Компанія Результати
торгів
Олімпія

48500.00

Дата оприлюднення
повідомлення про намір
укласти договір

Дата укладання договору про закупівлю

16.09.2016 13:58

07.10.2016 00:00

Підстави для прийняття
рішення про неукладання
договору про закупівлю

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

ЧП "СПРАВЖНЯ ІМПЕРІЯ ВІКОН"

10003, Украина, Житомирская, Житомир, 10003, м. Житомир, вул. Домбровського,38

Інформація про субпідрядника

Сума, визначена в договорі
про закупівлю

48499.00

Інформація про відповідального за закупівлю
Контактна особа
Телефон

Лепілкіна Ольга Григорівна

0412227266

Факс

22-72-66

E-mail

zhytomyrobd@gmail.com

Найменування замовника
ЄДРПОУ

02222006

Коротка
назва

обласна бібліотека для дітей Житомирської обласної

Повна назва

Обласна бібліотека для дітей Житомирської обласної ради

Країна

УКРАЇНА

Область
або регіон

Поштовий індекс

10008

Адреса у
населеному пункті

Житомирська область

Дата та час формування: 22.11.2016 17:05:36
Користувач: zhytomyrobd@gmail.com

Населений пункт ЖИТОМИР

вул. Пушкінська, 36

