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ОГОЛОШЕННЯ
про проведення вiдкритих торгiв
UA-202 1-1 0-1 2-005906-с

НаймепуваЕня замовника:

,

],
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.,;

ВIДДIЛ ОСВIТИ БАJIАКЛIЙСЬКОI MICЬKOI РАДИ

xAPKIBcbKoi оБлАстI

Категорiя замовппка:

Юридична особа, яка забезпечуе потреби держави
або територiальноi громади

Iдентифiкацiйrrий код зашовЕика в
€ДР:

44L140t4

".,

МiсцезЕilход2кеIlЕязамовЕика:

вул.Щентральна, будинок 16, Балаклiя, XapKiBcbKa
область, 64207, YKpaiHa

Коптактпа особа замовника,
уповЕовalжена здiЙспюватп зв'язок з

Алла Лебедева, balaНiya.kh@gmail.com,
3809553в6394

_,1пrаспикамr:

Вид предмета закупiвлi:

Товари

Назва предмета закупiвлi:

легковий автомобiль

,Код за €дпним
словником:

закупiвельним

ДК 02t

номенклатурноi i закупiвельним
позицii предмета i словником, що
закушвлr

ToBapiB або

; наиоrльше вlдповrдае
,j.
| Еазвr HoMeHKJIaTypIIor

!...
l ПОЗИЦll
:

ПРеДМеТа

закупrвлr

---t

Легковий
автомобiль

ДК 021:2015:
34110000-1
- Легковi
автомобiлi
l,,,,

.

:201 5:341 10000-1 :

обсяг

виконанfiя
робiт чи
надання
послуг

Легковi автомобiлi

Строк
поставки

lМiсце
i поставки

i

ToBapiB або

ToBapiB,

мiсце
, виконання
, робiт чи
: надання

виконання
робiт чи
надаЕня
послуг

:

]

ПОСЛУГ

ОЕОО, YKpaiHa,
XapKiBcbKa

до 01 грудня

2021

область,

Балаклiя,
Жовтнева 1В

__,,._,_,,,,,,,..,,,,,,

умови оплати:
Подiя

опис

тип оплати Перiод,
(днiв)

Тип
днiв

Розмiр

оплати,
(Yоl

Поставка
товару

Покупець проводить оплату BapTocTi
Товару, поставленого вiдповiдно до
товаророзпорядчих документiв, на
пiдставi paxyHKiB, видаткових
накJIадних та AKTiB приймання передачi Товару Постачальником, в
строк протягом 7 (семи) робочих днiв з
моменту поставки Товару Покупцю, за
умови надходження бюджетного
фiнансування вiдповiдних видаткiв на
рахунок Покупця

Очiкувана BapTicTb предмета
закупiвлi:

пiсляоплата

опис

)...,

Розмiр мiпlмальпого кроку
пониження цiни:

'

,

:

tOo

Сума
600000 UAH

Мiсцевий бюджет

.

Робочi l

600 000,00 UAH

Щжерело фiнапсування закупiвлi

Математична формула для
розрахунку приведеноi цiни (у разi
застосування):

7

з 000,00 UAH
вiдсутня
i;'i

КiпцевиЙ строк подаЕпя тендерних
пропозицiй:

2В жовтня 2021 1В:00

Мова тендерноi пропозицii:

yKpaiHcbKa

'Дата та час
розкриття теЕдерних
пропозицiй:

вiдсутнiй, пiсля завершення електронного аукцiону

Дата та час проведення
епектронного аукцiону:

29 жовтня 202I

Вид та умови наданЕя забезпечення
пропозицiЙ учасrrикiв :

вiдсутнi

Розмiр та ушови надання
забезпечення викоЕапЕя договору
цро закупiвлю:

вiдсутнi

tT|6

22
Додаток 2

до тендерноТ документацii

ТЕХНIЧНА СПЕЦИФIКАЦIЯ

згiдно колу,ЩК 021:20l5 (СРV 2008)- 34l l0000-1 - Легковiавтомобiлi
'або
Автомобiль Renault
еквiвалент

Технiчнi характеристикио що буде

Назва

Технiчнi
Пальне

Механiчна, не менше

5

кiлькiсть мiсць
Не менше 90 к.с.
Не менше 200 НМ
Не менше 146l см
Не бiльше 4/8

'ем дв

кiлькiсть цилi

апанiв
токсичностt

Радiус

Мтрати

Не бiльше

1.1 м

1

Мiський цикJI

- не бiльше 5,1 л/l00 км
Комбiнований цикл - не бiльше 4,5

пalлива

л/100 км
не бiльше 4,1 л/l00
км
темно сiрий металiк

Замiський цикJI

"колiсна база

-

Не менше 2810 мм
Не менше l69 мм
Не менше 50 л
Не менше 827 л

клi

об'см паливного бака
Об'ем багажного вiддiлення
5 мiсць
Об'см багажного вiддiлення при

Не менше 26|'7 л

сидlннях заднього
" Розмiр шин

Не менше

Rl5

Комплект зимовоТ гуми з дисками

комплекrацiя
и комп

Заднiй
заднього ог

Зовнiшнi

заднього

,льована за висотою
та заднl

льова колонка

Пiдлокiтник для водiя

розетка l2 вольт для
Сидiння водiя

сидiнь

лю€ться за висотою
Пiлiгрiв переднiх сидiнь

Колiр: темно сiрий металiк

Сидiння

,Щва

що склада€ться
та виймаються окремо
скJIадаються
силiння третього ряду, що

aедiйнасисTеМaзсеHсopниМекpaнoМ,paдio'Bluеtooth,USB,зупpaвлiннямнa
,льовiй колонцi

Легкосплавнi диски Rl5
(сумка-органайзер, аптечка, вогнегасник,
набiр
засобiв
безпеки
,Щорожнiй
знак аварiйноТ зупинки, трос буксирува.llьний, свiтловiдбиваюч ий жилет,
робочi рукавицi)

Zэ

;,,

Товар, що пропонуеться учасником, повинен бути новим (таким, що не був у корисryваннi та не експлуатувався на
виставках та тест-драйвах), технiчно справним та виготовленим не ранiше 202l року. Учасник гаранту€, що
,,
товар не повинен мати дефектiв,
.зеrр9панований
F:'r,. ,, . *, . _
i. ,,'',
!фвкгорlютики,запропонованого
у{асником товару повиннi вiдповiдати технiчним, якiсним та кiлькiсним вимогах
+'i ,rJ, r.
illl :,, . , заii.овника. Не приi&r.rаються пропозицiТ на товар, якиЙ вироблений в KpaTHi(-ax), ло якоi(-их) застосовуються санкцiТ
:
(персональнi спецiальнi економiчнi та iншi обмежувальнi заходи);
3. Учасник забезпечус проведення гарантiйного обслуговування впродовж гарантiйного TepMiHy, який повинен
становити не менше 36 мiсяцiв або l00 000 км. Гарантiйний TepMiH експлуатачii починасться виключно з моменту
,
п9стачання товару (Гарантiйний лист расника);
;.; ,
i. l,, i#r, .Ipфi подачiеквiваленryтовару, що запропонований Замовником втехнiчних вимогах, учасник подас порiвняльну
х.iрашггеристику запропонованого ним товару та товару, що визначена в ТВ з вiдомостями щодо вiдповiдностi
.[.; .i
i_. ., в}в(огамЗаluовника.
:
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документацii

Проект Щоговору купiвлi продажу
(вiдповiдно до Закону Украiни <Про публiчнi закупiвлЬ>)

м.
-IIоýп'ёuь: Вiддiл

202l року

освiти

Балаклiйськот

мlсько1

що дiе на пiдставi

(Продавечь):

Ради

XapKiBcbKoT областi
з однiсТ сторони, та

,

в

особi

в

особi
другоТ сторони,
н4далi разом iMeHoBaHi ((Сторони) уклали цей договiр купiвлi продажу вiдповiдно до Закону УкраiЪи
закупiвлi> (далi по тексту -.Щоговiр) про нижченаведене:

постачальник

Рg,$уО-лriчнi
,1..,прlЕдмЕт

дiе на пiдставi

,з

договору

t.1. Предметом цього,Щоговору е поставка Постачальником Покупчю автомобiля ЩК 021:2015 код згiдно Специфiкацii (!олаток l), 2019 року
З4l10000-1 - легковi автомобiлi
(далi
тексту
Товар),
а Покупець - прийняти Товар та сплатити
по
потреб,Покупчя,
випуску, дJuI
'Постаtiйънйку BapTicTb Товару строки та на
умовах встановлених даним .Щоговором.
у
l'.2. Товар е новим (не використовувався, oKpiM необхiдних перемiщень до передачi Покупцю).
1.3. Повне нйменування (номенкJIатура, асортимент), кiлькiсть та iншi iндивiдуально визначенi
вiдомостi Товару вказуються у Спечифiкачii (Додаток 1) та товаророзпорядчих документах, на
пiдставi яких здiйснюеться передача Товару вiд Постачч}льника до Покупця.
lt.4. Сqорони погодили, що закупiвля Товару може бути вiдмiнена Покупцем залежно вiд змiни
l"ijбсягь- 4актичного бюджетного фiнансування видаткiв Покупця, вiдповiдно до показникiв
.цостiйного (тимчасового) кошторису Покупця. Про змiну обсягу закупiвлi Товару'Покупечь
повiдомля€ Постачальника шJuIхом надсилання на його адресу або вручення уповноваженому
представнику ПостачшIьника вiдповiдного письмового повiдомлення.
2.

цIнд договору

.{.1. t,Х{iЯз двного .Щоговору

становить
копiйок), у тому числi ПЩВ

копiйок).

,

Щiна за одиницю Товару та загальна цiна,Щоговору, визначенi з урахуванням витрат ПостачальниКа
ца зазантаження, розвантаження, сплату митних тарифiв, транспортних витрат до мiсця поставки,
'..

:.[Оt{аТ$!В l-ЗООРlВ, Та 1НШИХ ВИТРаТ.

,!.Z.'еmРой домОвиJIисЬ прО Те, що моментом здiйснення оплати Покупцем за ,Щоговором
,вважасться факт списання грошових коштiв з поточного рахунку Покупця.
2.З. Щiна .Щоговору не пiдлягае збiльшенню, за викJIюченням випадкiв передбачених дiючим
з-аконодавством у сферi здiйснення закупiвель за державнi кошти. Змiна умов .щоговору в частинi
'i.i ''.
l.

iЧl

,

.d
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