ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2020-09-18-005145-b

Найменування замовника:

Київський університет імені Бориса Грінченка

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Код згідно з ЄДРПОУ замовника:

02136554

Місцезнаходження замовника:

04053, Україна, Київська обл., Київ, вул. БульварноКудрявська, 18/2

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

Андрєєва Світлана Михайлівна, xtender@kubg.edu.ua

Вид предмета закупівлі:

Товари

Узагальнена назва предмета
закупівлі:

Будівельні розчини

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:44110000-4: Конструкційні матеріали

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

Будівельні розчини , Суха
суміш стяжка типу Siltek
F-20 (упак. 25 кг.) «або
еквівалент», Суха суміш
Siltek самовирівнююча типу
F-50 (упак. 25 кг.) «або
еквівалент», Штукатурка
гіпсова для внутрішніх
приміщень НР Старт (упак.
30 кг.) Knauf «або
еквівалент», Шпаклівка
гіпсова для тонкого
шпаклювання НР Фініш
(упак. 25 кг.) Knauf «або
еквівалент», PerIfix клей
для ЛГК (упак 30 кг.) Knauf
«або еквівалент»,
Штукатурка гіпсова для
стель"Ротбанд" Knauf (упак.
- 30 кг.) «або еквівалент»,
Суміш суха клеюча для
плитки Ceresit СМ11 (упак.
25 кг.) «або еквівалент»,
Суміш суха клеюча для
плитки Ceresit СМ12 (упак.
25 кг.) «або еквівалент»,
Затирка для плитки Cerezit
(колір білий) «або
еквівалент», Цемент М500
(упак. 25 кг) «або
еквівалент»

ДК 021:2015:
44110000-4 —
Конструкційні
матеріали

585 штуки

02152, Україна,
м. Київ, м. Київ,
вул.
Старосільська, 2

до 31 жовтня
2020

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):
Подія
Поставка товару

Опис Тип оплати Період, (днів)
Пiсляоплата 10

Розмір бюджетного призначення за
кошторисом або очікувана вартість
предмета закупівлі:

Тип днів Розмір оплати, (%)
Робочі

100

71 895,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Опис

Місцевий бюджет

Розмір мінімального кроку
пониження ціни:

Сума
71895 UAH

359,48 UAH

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

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

05 жовтня 2020 08:00

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

0,00 UAH

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

відсутній

Дата та час розкриття тендерних
пропозицій

відсутній , після завершення електронного аукціону

Дата та час проведення
електронного аукціону:

06 жовтня 2020 14:14

Строк, на який укладається рамкова
угода:

відсутній

Кількість учасників, з якими буде
укладено рамкову угоду:

відсутня

