ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2021-11-16-004905-a

Найменування замовника:

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02224643

Місцезнаходження замовника:

ПРОВУЛОК ЧАЙКОВСЬКОГО, будинок 1, Одеса,
Одеська область, 65026, Україна

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

Ткаченко Дмитро Володимирович,
OPERASNAB@GMAIL.COM, 380634101308

Вид предмета закупівлі:

Послуги

Назва предмета закупівлі:

Виготовлення сценічних костюмів, ДК
021:2015-98390000-3 – «Інші послуги» (ДК
021:2015-98393000-4 – «Кравецькі послуги»

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:98390000-3: Інші послуги

Назва номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

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

Виготовлення сценічних
костюмів, ДК
021:2015-98390000-3 –
«Інші послуги» (ДК
021:2015-98393000-4 –
«Кравецькі послуги»

ДК 021:2015:
98390000-3 — Інші
послуги

404 комп.

Україна,
Відповідно до
документації

до 10 лютого
2022

Умови оплати:
Подія

Опис

Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів

Розмір
оплати,
(%)

Надання
послуг

Оплата виконаної роботи
здійснюється Замовником шляхом
перерахування на банківський
рахунок Підрядника 100%
обумовленої цим Договором
вартості роботи після отримання
виготовленої Продукції та
підписання акту прийому-передачі
виконаної роботи в продовж
терміну дії договору (до
31.12.2022року включно), при
наявності фінансування.

Очікувана вартість предмета
закупівлі:

Пiсляоплата 324

Календарні 100

980 000,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:
Джерело фінансування закупівлі

Опис Сума

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

980000 UAH

Розмір мінімального кроку
пониження ціни:

4 900,00 UAH

Математична формула для
розрахунку приведеної ціни (у разі її
застосування):

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:

02 грудня 2021 13:00

Мова тендерної пропозиції:

українська

Дата та час розкриття тендерних
пропозицій:

відсутній , після завершення електронного аукціону

Дата та час проведення
електронного аукціону:

03 грудня 2021 13:15

Вид та умови надання забезпечення
пропозицій учасників:

відсутні

Розмір та умови надання
забезпечення виконання договору
про закупівлю:

відсутні

