
27.07.2022р. 

ОГОЛОШЕННЯ  

про проведення процедури закупівлі «Відкриті торги» 

 

1. Найменування замовника: Комунальне підприємство «Житлово-комунальний центр»  

Славутицької міської ради 

2.  Код згідно з ЄДРПОУ замовника:  32631821 

3.  Місцезнаходження замовника: 07101, Київська область, м. Славутич, Київський 

квартал, буд. 14 

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

Уповноважена особа КП «ЖКЦ» - ЖУКОВА Тетяна, тел. (04579) 2-37-41,  e-mail:  

kpgkc4@meta.ua 

5.  Вид предмета закупівлі: послуга 

6. Конкретна назва предмета закупівлі:  ДК: 021:2015 50870000-4 – Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування обладнання для ігрових майданчиків (Поточний ремонт 

дитячого майданчика «Атомка» у загальноміському центрі м. Славутича) 

7. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 

(лотів) (за наявності): предмет даної закупівлі не ділиться на лоти 

  8.  Кількість товарів або обсяг робіт чи надання послуг: 1 послуга (детально - у Додатку 4 

до тендерної документації) 

9.  Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 07101, Україна, 

Київська обл., м. Славутич, загальноміський центр 

10. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  до 31 жовтня 2022 року  

11. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків): Оплата здійснюється у 

формі післяоплати протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту підписання 

акту наданих послуг, у разі якщо відповідні бюджетні кошти надійшли на  

реєстраційний рахунок Замовника в органах Державного казначейства 

12. Очікувана вартість предмета закупівлі:  500 000,00 грн. 

13. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: українська 

14. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевого бюджету 

15. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 0,5 % 

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

застосовується 

17. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій до 12.08.2022 року 16:17 год. 

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

вимагається 

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

вимагається 

20. Дата та час розкриття тендерних пропозицій, якщо оголошення про проведення відкритих 

торгів оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 цього Закону:  визначається 

системою 

21. Дата та час проведення електронного аукціону: визначається системою 

 
 

Уповноважена особа                     _________________                                    Тетяна ЖУКОВА 
                                                                  (підпис) 
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