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Щодо застосування переговорної
процедури закупівлі

Лист-запрошення
щодо застосування переговорної процедури закупівлі
згідно з ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі»
В зв’язку з відміною двох процедур відкритих торгів щодо закупівлі Реконструкція і
підсилення несучих конструкцій будівлі лабораторного корпусу №1 ОНАЗ ім. О.С.
Попова (ДК 021:2015 - 45000000-7 Будівельні роботи) відповідно до ст. 35 Закону України
«Про публічні закупівлі» (далі-Закон) Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
планує проведення переговорної процедури закупівлі та запрошує Вас взяти участь у
переговорах, які відбудуться «16» травня 2017 об 11:00 за адресою: м. Одеса, вул. Кузнечна, 1,
каб. 124 щодо наступного предмету закупівлі:
Предмет закупівлі: код за ДК 021:2015 45000000-7 Будівельні роботи (Реконструкція і
підсилення несучих конструкцій будівлі лабораторного корпусу №1 ОНАЗ ім. О.С.
Попова)
Очікуваний об’єм закупівлі: 1 об’єкт
Джерело фінансування закупівлі: спеціальні кошти, бюджетні кошти, та інші джерела власних
надходжень Замовника
Орієнтовний термін (строк) поставки товару (виконання робіт, надання послуг):
по 31.07.2018 року
На переговори просимо надати наступні документи:
а) відповідно до статті 16 Закону документальне підтвердження інформації
про
відповідність учасника кваліфікаційним вимогам, а саме:
1. наявність обладнання та матеріально-технічної бази:
1.1. Довідка про наявне обладнання, устаткування, матеріально-технічної бази Учасника для
виконання договору та документи, які підтверджують факт володіння чи користування
(складається на фірмовому бланку згідно із наведеною формою).
Довідка про наявне обладнання, устаткування, матеріально-технічної бази Учасника, а саме
спеціалізованих механізмів, інструментів, (зварювальний апарат, турбіни, дрилі і
перфоратори, бетономішалка, пили електричні, бурмащина), засоби механізації для
виконання капітального ремонту на строк виконання робіт для виконання договору та
документи, які підтверджують факт володіння чи користування (технічні паспорти
договори оренди, лізингу тощо (складається на фірмовому бланку згідно із наведеною
формою).

