
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів

1. Замовник:
1.1. Найменування замовника: Бердянський державний педагогічний університет.
1.2. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань: 02125220.
1.3. Місцезнаходження: 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4.
1.4. Категорія замовника: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної 

громади (підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 ЗУ «Про 
публічні закупівлі» зі змінами).

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі 
поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних 
класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ««Капітальний 
ремонт гуртожитку №1 по вул. Університетська (Ульянових), 35, м. Бердянськ (коригування 
проектно-кошторисної документації)» (ДК 021:2015 45000000-7 Будівельні роботи та поточний 
ремонт)».

3. Кількість товарів (обсяг виконання робіт, надання послуг): 1 робота.
4. Місце поставки товарів (виконання робіт, надання послуг): 71100, м. Бердянськ, вул. 

Університетська (Ульянових), 35.
5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 28354261,20 гривень з ПДВ
6. Строк поставки товарів (виконання робіт, надання послуг): по 31,03.2021р.
7. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 22.11.2020р. до 00,00.
8. Умови оплати: Перед початком робіт Замовник може сплатити Підряднику попередню оплату 

(аванс) для виконання будівельно-монтажних робіт, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 
04.12.2019 р. № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів 
попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (аванс надається 
на 3 місяці з моменту виплати). Виконання робіт: оплата за підряд відбувається шляхом авансу і 
поточних платежів. Проміжні розрахунки за виконані роботи здійснюються Замовником в межах не 
більш як 95 (дев’яносто п’яти) відсотків їх загальної вартості за Договірною ціною на підставі 
підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт (Форми - КБ-2в), довідок про вартість 
виконаних будівельних робіт та витрат (Форми - КБ-3), та/або підписаних актів приймання-передачі 
обладнання і рахунку на оплату. Акти приймання виконаних будівельних робіт (Форми - КБ-2в), 
довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (Форми - КБ-3),'акти приймання- 
передачі обладнання підписуються Замовником за наявності у нього всіх необхідних виконавчих 
документів. Підрядник надає разом із формами КБ-2в, КБ-3 (у 4-х примірниках) Замовнику до 25 
числа поточного місяця на паперових і магнітних носіях документи, що підтверджують виконання 
робіт, всю необхідну виконавчу документацію (сертифікати на застосовані матеріали, паспорти на 
конструкції та обладнання, акти на приховані роботи, документи, що підтверджують фактичні 
витрати на відрядження, та ін.), відомість ресурсів, яка підписана головним бухгалтером або 
керівником підприємства та підтверджена печаткою, а також реєстр накладних застосованих 
матеріалів і устаткування із зазначенням вартості, завірений підписом керівника і печаткою. Кінцеві 
розрахунки між Замовником та Підрядником у розмірі 5 (п’яти) відсотків від Договірної ціни 
здійснюються у термін до 45 (сорока п’яти) календарних днів після реєстрації декларації про 
готовність Об'єкта до експлуатації

9. Мова (мови), якою (якими) повинна готуватись тендерна пропозиція: українська.
10.Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає 

його надати): 141770,00 грн. у вигляді електронної банківської гарантії.
11 .Дата та час розкриття тендерних пропозицій *.



12. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у межах від 0,5 
відсотка до З відсотків очікуваної вартості закупівлі або в грошових одиницях: 141771,31 грн.

13. Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): не
застосовується.

Голова тендерного комітету, ректор БОГДАНОВ

*дата та час розкриття тендерних пропозицій визначається електронною системою автоматично


