Оголошення про проведення конкурсу

Миколаївський відокремлений підрозділ Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» запрошує юридичних осіб та фізичних осіб – суб’єктів господарювання (крім суб’єктів господарювання – платників єдиного податку 1 та 2 груп) до участі у тендері на закупівлю послуг з перевезення пасажирів та вантажу

Адреса Замовника: 54001, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Адміральська, буд. 28 / 4.
Контактна особа Замовника: Валентин Бойко 050 3927336, Ганна Іпатенко 0953505893, Тетяна Перебиковська 063 3074232, адреса електронної пошти  mykolaiv@lgdc.org.ua" mykolaiv@lgdc.org.ua
Предмет закупівлі: надання послуг з організації перевезень автомобільним транспортом та організації групових або індивідуальних відправлень пасажирів, з метою виконання Замовником своєї основної діяльності у межах статутних цілей та завдань, реалізації Програми «U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку», номер у системі CRIS ENI/2015/038-739. 
Технічні характеристики: у додатку № 2.
Умови оплати: оплата по факту надання послуг.
Спосіб та очікувані строки постачання: січень – грудень 2018 року.
Подання пропозицій: Усі пропозиції надаються нарочно на адресу: 54001, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Адміральська, буд. 28/4. Форма пропозиції наведена у додатку № 1. 
Термін для подання пропозицій: до 1600 години за київським часом 22.12.2017 року 
Дата розкриття пропозицій: 1200 година за київським часом 26.12.2017 року за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, буд. 28 / 4. 
До участі у процедурі розкриття пропозицій Замовником допускаються учасники або уповноважені належним чином представники учасників. 
Строк розгляду пропозицій: проводиться у 3-денний термін після розкриття пропозицій.
Оцінка пропозицій: проводиться відповідно до критеріїв, наведених у додатку № 3. За результатами оцінки з переможцем конкурсу, не пізніше 5-ти днів з дня акцепту укладається договір, істотні умови якого наведені у додатку № 4.
Умови подання скарг: Учасник процедури закупівлі має право оскаржити неправомірні, з його точки зору, дії чи бездіяльність Замовника та спрямувати скаргу на  Миколаївський відокремлений підрозділ Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, буд. 28 / 4.



Директор Миколаївського відокремленого підрозділу                          В.А. Бойко
Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування»

