
ОГОЛОШЕННЯ
про проведення спрощеноi закупiвлi

1. Найменування, мiсцезllаходження
€диному держав[Iому peccTpi юридичних
громадських формувань.

1.1 Найменування: Вuконавчuй колцimеm

закупiвлi в елекmроtшiй сuсmемi закупiвель,

10. Перелiк Щокументiв та iнформачiТ для
квалiфiкацiйнипr критерiям, визначеним у

1.2. Код за €ЩРПОУz 053992З1
1.3. Мiсцезнаходжен няz 30]00, Хtlельнuцька обласmь, м, Неmiшllн, вул, Шевченка, l,

2. Iнформацiя про предмет закупiвлi:
2.|. Вид предмета закупiвлi: Телевiзiйнi послуzu (послуга кНадання комплексу

iнформаuiйн"х пйуг для рЪзмiще"ня вiдеоматерiалiв з' метою висвiтлення дiяльностi

виконавчого KoMlTeTy Нетiшинськоi MicbKoi ради>)

2.2. Конкретн а назва предмета закупiвл iz Т е лев iз iйн iпо слуzu

2.3. Код за !К02 l : 201 5 _92220000-9 кТелевiзiйнi послуzu>,

3. Iнформацiя про технiчнi, якiснi та iншi характеристики предмета закупiвлi: зазначено

у,Щоdаmку 1 dо оzоло2пення кТехнiчнi завdання>,

4. Кiлькiсть та мiсце поставки ToBapiB або обсяг i мiсце виконання робiт чи надання

послуг:
4.1. Кiлькiсть:1 послуга
4.2. Мiсце поставки послуг:м.Нетiшин, Хмельницька область.

5. СтроК поставкИ послуг: з 0l лютого по 3l zруdня 202l року,

б. Умови оплати: oruli.a мае буmч зdiйснена проmяzом 20 каленdарнuх dнiв насmупноzо

л,tiсяця за звimнчм BidпoBidHo dо HadaHozo акmу Вuконавця,

Bci ппаmiЖнi dокулtеНmu, lцО вuсmавляЮmься ВuкОнавцеfo' Залrовнuку, маюmь мiсmumu чimку

iнформацiю про cyъy|y лхлаmеilсу, поряdок mа сmрокu оlхлаmu,

7. Очiкувана BapTicTb предмета закупiвлi: 199800,00 zpH, (сmо dев'яносmоdев'яmь muсяч

вiсiмсоm zpH. 00 коп.) з ПДВ.
8. Перiол уточненн, i"форrчцii про закупiвлю i вuзначенuй в оzолоluеннi, u4о опрltлюdнене

в елекmроннiй сuсmемi закупiвель,

9. Кiнцевий строк подання пропозиuiйз сmрок dля поdання пропозuцiй не Jйоэtсе буmu

Meцule нiж п'яmь робоtчtuх dнiв-з dня опрtмюdнення о?олоuлення про провеdення спроtценоi

та iдентифiкацiйний код замовника в

осiб, фiзичних осiб пiдприсмuiв та

Неmiшuнськоt лliськоi pada

пiдтвердження вiдповiдностi Учасника
.rurro* 1б, |7 Закоllу ,,Про публiчнi

закупiвлi>> зазначено в,.Щодатку 2,

11. Ьозмiр та умови надання забезпечення пропозицiй учасникiвz не вufo,а4аеmься,

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

вu]rtаzасmься.
13. Розмiр мiнiмального кроку пониження цiни пh час електронного ayKuioHyz 0,5%,

14. Перелiк документiв, якi повинен подати учасник у склалi пропозичii:

- Завiрена учаснuкол4 копiя diючоzо Сmаmуmу (у осmаннiй реdакцit) або Kod dосmупу dо

резульmаmу наdання adMiHicmpamuBilux послуz, за якчJvl л4o)tc\a оmрuмаmu dосmуп dо

переzляdу Сmаmуmу mако?о yiacHuka, або скан-копiю рiu.lення Заzальнuх зборiв чu iHtпozo

уповнова)tсеноzо opzaлy учаснuка про проваdження diяцьносmi на ocHoBi ,цлоdельноzо
'сmаmуmу 

(rЩана вч]vlоlа сmосусmься учаснuкiв - юрuduчнuх осiб),

Вuпuска (або вumяz) з реесmру rьлаmнuкiв поdаmку,

лuсm-зzоdа в dовiльнii форri про наdання зzоdч на обробку персональнuх daHtlx вidповidно

dо Закону Украiнu кпро захuсm персональнuх dанuх>

floBidka, склаdена у dовiльнiй форлli, за пidпuсом уповноваженоt особu Учаснuка mа

завiрена печаmкою-(у разi Гt вuкорuсmання) яка лliсmumь Bidolr,tocmi про учаснuка:

i1 ре *вiзumч (.мrс,цi знахоdження, mеле фон, ф акс, елекmронна аdреса) ;

б)-керiвнuцmво (посаdа, прiзвuu4е, iм'я, по баmьковi);



в) iнформацiя про реквiзumu банкiвськоzо рахунку, на якuй буdе зdiйснюваmuся оплаmа

за dоzоворо.u.

- Проекпl dоеовору про закупiвлtо з OodamKal,tu (!оdаmок 3 do оzолоulеrtня), скрiппенuй

nidnuro., ynnunouorieHoi' особч учаснuка mа печаmкою учаснuка (в разi вuкорuсmання), ulо

пidmверdасус поеоdэtсе ння учасл luna з основнu.uu y,||oBaшu d oz овору.

- loBidKy в dовilыiй фор,ui, за пidпuсох| уповноваасено| особu учаснuка, tцо мiсmumь

irtформацiю ulodo .uаmерiапьно-mехнiчноi' базu mа наявносmi облаdltання, забезпечаmь

наdання в повному обсязi послу?ч з наdання ко.i\,tплексу iнформацiйttuх послу2 dля

розмiu4ення вidеомаmерiалiв про diяльttiсmь лliськоi' paDu.

- Копilо чuнноi' лiцензii' на .|lовлеtlня, завiреltу пidпuсо.лl уповttоваJrеноi особu учаснuка.

- loBidKy в doBiltbttiй фор.vi, за пidпuсо.|,t упо(-lltоваэtсеноi особu учасltuка, про наявнiсmь

персона1у, якuй бус)е безпосереdньо залученuйdо наdання послуZ, 1цо мае вidповidнУ

кiа,tiфiкацiю, необхidнi зrtанttя mа docBid робоmu, з вidображеннrLu ulrldo працiвнuкiв, якi
буdуmь залучеtti do наdання послу?, насmупноi' iнформацii':
- прiзвuulе, iм'я, по-баmьковi;
- посаdа;
- ocBima,

15.Замовнlrк вiдхиляе пропозllцilо в разi, якlцо:
1) пропозицiя учасника не вiдповiдас умовам, визначеним в оголошеннl тадодатках до

оголошення про проведення спрощеноi закупiвлi, та вим.огам до предмета закупiвлi;
2) учасник, який визначений переможцем спрощенот закупlвл1, вlдмовився вlд укладення

договору про закупiвлю;
1б. Замовник укладас. логовiр Iро .закупiвлю з учасником, якиЙ визнании

переможцем спрошlеноl закупlвлt, не пiзнiше нiж через 20 днiв з дня прийняття рiшення про

HaMip укласти договiр про закупiвлю.
17.Замовник вiдмiня€ спрощену закупiвлю в разi:
1) вiдсутностi подальшот потреби в закупiвлi ToBapiB, робiт i послуг;
2) неможливостi усунення порушень, що виникли через виявленl порушення

законодавства з питань публiчних закупiвель.
3) скорочення видаткiв на здiйснення закупiвлi ToBapiB, робiт i послуг.
18. Спрощена закупiвля автомат[Iчно вiдмiнясться електронною системою

закупiвель у разi:
l) вiлхилення Bcix пропозичiй;
2) вiдсутностi пропозицiй учасникiв для участi в нiй.

уповноважена особа Щiана ВАГНЕР


