
оголошення
про проведецня спрощеноi закупiвлi

1. Найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код замовника в единому

державному peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв та громадських

формувань.
1.1 Найменування: Виконавчий KoMiTeT Нетiшинськоi MicbKoi рали

1.2. Код за СДРПОУ: 05399231
1.3. МiсцезнЕlходжеНня: 30100, ХмельниЦька обласТь, м. Нетiшин, вул, Шевченка, l,

2. Iнформацiя про предмет закупiвлi: код ДК 021:2015: 79820000-8 <Послуги,

пов'язанi з друком) (Розмiщення iнформацiТ в друкованому засобi масовоi'l_t"lY_1_}l_,.

3. Iнформаuiя про технiчнi, якiснi та iншi характеристики предмета закупlвлl:

зазначено у Додur*у l до Оголошення <технiчнi завдання>,

4. обсяг та мiсце надання послуг:

територiшlьна сфера розповсюдження засобу масовоi iнформачii - розповсюд}кення на

територii Нетiшинськоi територiальноi громади, MicTa Славути, IIIепетiвського

районУ 
h^^,rатriйч,\г^ Yяпя рганiв мiсцевого] opyn статей iнформачiйного характеру про висвiтлення дlяльностl о,

СrlIчIОВРЯДУВаННЯ, ОГОЛОШеНЬ, BlTaHb ТОЩО;

- мова видання - украТнська;
- перiоличнiсть видання - щотижневе;,
- можливiсть розмiщення матерiалiв на кольорових шпальтах;

- готовнiстЬ журналiстiВ видання, вiдповiднО дО нагчшьних iнформачiйних запитiв,

оперативно i якiсно висвiтлювати роботу органiв мiсцевого самоврядування (брати участь

" 
*онфереrцiях, нарадах, круглих столах, сесiях MicbKoi ради),

Ъ. Сrро*, 
"uдu""" 

по.пу., з _лютого по з] грудня 2021 року.

6. УмовИ оплатИ noany.' пй"ппuru на пiдставi aKTiB приймання-передачi послуг

протягом 30 календарних днiв з моменту пiдписання такого акту.

Bci платiЖнi документи, щовИставляютЬся Виконавцем ЗамОвниКУ, мають мiстити чiтку

iнформачiю про суму платежу, порядок та строки оплати,

7. Очiкувана BapTicTb предмета закупiвлi: 100000,00 грн, (сто тисяч грн, 00 коп,)

8. Перiол yrorr.n"" iнформачii про закупiвлю: визначений в оголошеннi, що

оприлюднеIIе в електроннiй системi закупiвель,

9. Кiнцевий строк подання пропоЪиuiй: строк для подання пропозицiй не може бути

менше нiж п'ять робочих днiв з дня оприлюднення оголошення про проведення

спрощеноТ закупiвлi в електроннiй системi закупiвель,

10. Перелiк ,щокумепri" ,u iнформачii для пiдтвердження вiдповiдностi Учасника

квшiфiкаЧiйниМ критерiям, ""."u".r", у.rur.ях 16, 17 Закону кПро публiчнi закупiвлi>

зtвначено в.Щодатку 2.

l1. Розмiр та умови надання забезпечення пропозичiй учасникiв: не вимага€ться,

12. Розмiр та умови надання забезпечення виконання договору про закупiвлю: не

вимагасться.
13. Розмiр мiнiмального кроку пониження ]

14. Перелiк документiв, якi повинен подати

- скан-копiю Виписки з Сдиного державного

цiни пiд час електронного аукцiону: 0,5Уо,

: учасник у складi пропозичii:

ресстру юридичних осiб, фiзичних осiб-

пiдприсмцiв та громадських формувань;
- скан-копiю локумента, яким визначена система оподаткування;

- скан-копiя документа, який пiдтверлжуе повноваження представника учасника на

подання пропозичiТ та укладення договору; пл_л_

- скан-копiя свiдоцтва про реестрачiю засобу масовот iнформаuii в Щержавному peecтpl

друкованиХ засобiВ 
"ucouoT 

iнформаuiТ ia iнформашiйних агентств як суб'сктiв



iнформачiйноi дiяльностi ;

- лист довiльноТ форми щодо погодження з умовами .Щоговору про надання послуг
(Додаток 3).

15. Замовник вiдхиля€ пропозицiю в разi, якщо:
l) пропозицiя учасника не вiдповiдас )rMoBaM, визначеним в оголошеннi та додатках

ДО Оголошення про проведення спрощеноi закупiвлi, та вимогам до предмета закупiвлi;
2) УЧасник, який визначений переможцем спрощеноi закупiвлi, вiдмовився вiд

укладення договору про закупiвлю;
1б. Замовник уклада€ логовiр про закупiвлю з учасником, який визнаний

переможцем спрощенот.закупiвлi, не пiзнiше нiж через 20 днiв з дня прийняття рiшення
про HaMip укласти договiр про закупiвлю.

17. Замовник вiдмiняс спрощену закупiвлю в разi:
l) вiдсутностi подальшоi потреби в закупiвлi ToBapiB, робiт i послуг;
2) неможливостi усунення поруiшень, що виникли через виявленi порушення

законодавства з питань публiчних закупiвель.
3) скорочення видаткiв на здiйснення закупiвлi ToBapiB, робiт i послуг.
18. Спрощена закупiвля автоматично вiдмiняеться електронною системою

закупiвель у разi:
1) вiдхилення Bcix пропозицiй;
2) вiдсутностi пропозицiй учасникiв для участi в нiй.

уповноважена особа liaHa ВАГНЕР


