Інформація щодо процедури закупівлі
(на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)
Найменування
предмета
закупівлі

Встановлення технічних засобів регулювання дорожнім рухом (дорожні
знаки);
«45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та
електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання
поверхонь» («45233290-8 — Встановлення дорожніх знаків») за ДК
021:2015 Єдиного закупівельного словника

Вид та
ідентифікатор
процедури
закупівлі
Обгрунтування
розміру
бюджетного
призначення/
очікуваної
вартості
предмета
закупівлі

Відкриті торги
UA-2021-05-13-010951-b

Обґрунтування
технічних та
якісних
характеристик
предмета
закупівлі

Обсяг послуги визначено на підставі аналізу звернень громадян та для
забезпечення безпеки дорожнього руху, безпеки пішоходів та дотримання
правил дорожнього руху. На 2021 рік обсяг складає – 100од.
Розмір бюджетного призначення складає 265 792грн.
Розрахунок очікуваної вартості здійснено керуючись Наказом
Мінекономіки від 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики
визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» : згідно розрахунку
очікуваної вартості послуг на підставі закупівельних цін попередніх
закупівель з урахуванням коефіцієнту індексації.
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі повинні всім умовам
прописаним у національному стандарті України «Знаки дорожні. Загальні
технічні умови. Правила застосування.» ДСТУ4100-2014.
Всі деталі й складові частини знаків повинні бути виготовлені з
антикорозійних матеріалів або мати захисне покриття. Покриття повинно
відповідати вимогам ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.401.
Враховуючи специфіку предмета закупівлі, для забезпечення виконання
вимог зазначених у технічному завданні, необхідне залучення:
1) техніки та обладнання:
- Автопідіймач;
- Автотранспорт для перевезення знаків, обладнання, працівників
2) Для підтвердження своєї відповідності цьому критерієві Учасником
надається Довідка за формою
Форма
Дата укладання
Предмет
Контрагент Строк та стан
договору,
договору,
(замовник),
виконання
сума договору,
назваоб’єкту
адреса
договору
грн.
1
2
3
4
Для документального підтвердження надати не менше 1 аналогічного
договору (скан-копія з оригіналу) (з усіма укладеними додатковими
угодами, додатками та специфікаціями до договору).
Для документального підтвердження виконання аналогічного (-их)
договору(-ів), зазначеного (-их) в наданій Учасником довідці, у повному
обсязі надати (скан-копію (-ї) з оригіналу) документу/ів, а саме:
- акт(и) приймання –виконаних робіт (наданих послуг) на весь обсяг
робіт за наданим (ми) договором (ами)

