НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РИНКУ ТА ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ 05539991, Французький бул.29 , м. Одеса65044, тел.: (048) 722-08-86
e-mail: buxgalteripr@gmail.com

Оголошення
про проведення допорогової закупівлі
1. Інформація про замовника:
Найменування замовника
ІПРЕЕД НАН України
код ЄДРПОУ
05539991
місцезнаходження замовника
Французький бул.29 м. Одеса
Циганова Т.П. (0675827843)
контактна особа замовника
2. Інформація про предмет закупівлі:ДК021:2015-72260000-5 (Послуги пов’язані з
програмним забезпеченням) в рамках проекту MARLENA – eMS BSB 139
№91163/08.08.2018
№

Найменування

Одиниця
Кількість
виміру

1
1. Наповнення сайтів контентом на англійській, російській послуги
та українській мовах
2
3. Умови закупівлі:
Впродовж 5 робочих днів з дати підписання Актів
Умови оплати
приймання-передачі послуг
Період закупівлі
Липень-серпень 2019р.
Термін надання послуг
Липень-вересень 2019р.
4. Інформація про процедуру:
Очікувана вартість
Вид тендерного забезпечення
Проведення засідання :
- дата та час проведення

3600євро по курсу інфо євро на дату заключення
договору.
Не вимагається
Дата та час проведення засідання відбуваєтесь протягом
п’яти робочих днів після надання комерційних
пропозицій.

5. Критерії вибору переможця:
ціна
100%
Замовник, є платником ПДВ. Порівняння тендерних пропозицій учасників буде
проводитися за загальною вартістю пропозиції, що вказана учасником, в незалежності від
системи оподаткування, да якої він відноситься.
6. Порядок подання пропозиції, вимоги до пропозиції:
Порядок подання пропозиції
1. Пропозиції подаються до 15 календарних днів з дня

оголошення закупівлі
Електронні копії документів повинні мати розширення
.doc, .docx, .ppt, .pdf, .jpeg, .png та/або розширення
Вимоги до електронних копій
програм, що здійснюють архівацію даних. Забороняється
документів
обмежувати перегляд цих файлів шляхом встановлення
на них паролів або у будь-який інший спосіб

7. Порядок укладення договору за підсумками закупівлі:
Договір про закупівлю за результатами кваліфікації
укладається між замовником і переможцем не раніше
Термін укладення договору
ніж через 2 робочих дні та не пізніше ніж через 14
робочих днів.
Для укладення договору постачальник надає відповідно
Перелік документів, що надає завірені копії наступних документів:
постачальник для укладення 1. Копії документів, що підтверджують повноваження
договору
представника переможця на укладення договору про
закупівлю
Замовник відхиляє пропозицію учасника, у разі її невідповідності вимогам замовника
викладеним у цьому оголошенні та додатках до нього.
Закупівля проводиться відповідно до наказу
«Про
затвердження Положення тендерного комітету ІПРЕЕД НАН України
Перелік документів, що додаються:
Додаток 1»Проект договору»
Додаток 2 «Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження».
Додаток 3 «Пропозиція»

