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Оголошення про проведення
Дата оприлюднення: 22 квітня 2020

Друкувати звіт про договір про закупівлю PDF ● HTML

Перейти до плану закупівлі UA-P-2020-03-10-004354-a

Інформація про замовників

  Як обирати замовника потенційним постачальникам

Найменування: КП "БОЯРСЬКЕ ГОЛОВНЕ ВИРОБНИЧЕ
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ"

Код ЄДРПОУ: 34702930

Місцезнаходження: 08154, Україна , Київська обл., м. Боярка, вул.
Петра Сагайдачного, 30

Контактна особа: Аліна Слободянюк
+380635748782
alina_yarg@ukr.net 

Категорія: Юридична особа, яка здійснює діяльність в
одній або декількох окремих сферах
господарювання

Інформація про предмет закупівлі


facebook


slideshare


youtube


twitter


instagram

Eng Укр

Новини Події Prozorro Market Інфобокс Калькулятор вартості газу

Капітальний ремонт території між
вулицями Київська та І. Франка в м.
Боярка

очікувана вартість

2 834 893,22
UAH

UA-2020-04-22-001275-b ● 288db043952e40198a9a4026dac4628c

Закупівля без використання електронної системи    Завершена

Електронний цифровий підпис накладено. Перевірити

Всі закупівлі замовника 

  На що звернути увагу потенційному постачальнику

Контакти
Аліна Слободянюк

+380635748782
alina_yarg@ukr.net

Відгук про закупівлю на Дозорро

https://prozorro.gov.ua/
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-22-001275-b/print/limited-reporting/pdf
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-22-001275-b/print/limited-reporting/html
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-03-10-004354-a
https://infobox.prozorro.org/articles/yak-obrati-nadiynogo-zamovnika-2?utm_source=prozorro.gov&utm_medium=referral&utm_campaign=tender_card
mailto:alina_yarg@ukr.net
https://www.facebook.com/prozorro.gov.ua
https://www.slideshare.net/ProZorro_slides
https://www.youtube.com/channel/UCI-2twjrz8C4dYiQXDGZf5g
https://twitter.com/the_prozorro
https://www.instagram.com/prozorro_team/
https://prozorro.gov.ua/en
https://prozorro.gov.ua/
https://prozorro.gov.ua/news
https://prozorro.gov.ua/calendar
https://prozorro.gov.ua/ProzorroMarket
https://infobox.prozorro.org/
http://cep.kse.org.ua/gaz/
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-22-001275-b
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Вид предмету закупівлі: Роботи

розробка грунту в траншеях та котлованах екскаваторами 440 м.кв., улаштування
дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів 818.8 м.кв.,
улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів 189.18 м.кв., улаштування ФЕМ
818.8 м.кв, установка паркових лав, урн, паркових та газонних світильників

Опис окремої частини або частин предмета закупівлі

1 роботи

Капітальний ремонт території між вулицями Київська та І. Франка в м. Боярка

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 08154, Україна,
Київська область, Боярка, вул.П.Сагайдачного,30

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 
17 квітня 2020  —  30 вересня 2020

ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація

Документація
  Як учасник може впливати на якість тендерної документації

Тендерна документація

22 квітня 2020  Електронний цифровий підпис

Протокол розкриття
Друкувати протокол розкриття тендерних пропозицій PDF ● HTML

  Що робити після перемоги в аукціоні

Учасник Рішення Пропозиція Опубліковано

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВИЙ ДІМ-
МАЙБУТНЄ"
#42849121

Переможець 2 834
893,22
UAH з
ПДВ

22 квітня 2020 

Укладений договір
Контракт Статус Опубліковано

sign.p7s укладений 22 квітня 2020 

14:51

14:51

14:53

Актуальні тендери

https://infobox.prozorro.org/articles/yak-uchasnik-mozhe-vplivati-na-yakist-tendernoji-dokumentaciji?utm_source=prozorro.gov&utm_medium=referral&utm_campaign=tender_card
https://public.docs.openprocurement.org/get/cbefd2a632db45d0bc4e9b4201661f2f?KeyID=52462340&Signature=d6wZa8au7a5hEVxJLTW%2FrQ2C%2FuilabgheYr%2FC43E9AteGrC96w%252B1%2FyW8zTawJe5jPFz601DEd87aSzE9Lv0wCg%253D%253D
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-22-001275-b/print/awards/pdf/288db043952e40198a9a4026dac4628c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-22-001275-b/print/awards/html/288db043952e40198a9a4026dac4628c
https://infobox.prozorro.org/articles/shcho-robiti-pislya-peremogi-v-aukcioni?utm_source=prozorro.gov&utm_medium=referral&utm_campaign=tender_card
https://public.docs.openprocurement.org/get/67468910ed3f4fafaaeb75497bf861eb?KeyID=52462340&Signature=YFeqddcPxmitdxO3MRWM2AVWAQ0rXgjrRVm35HqBezoU%252BtjRfE294WCf1q8jnyk0IkCPqS9JXd9p6lyxn2bNBg%253D%253D
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До пошуку

Про нас

Bug bounty

Інформаційна безпека

Документи ДП "ПРОЗОРРО"

Подати офіційний лист з ЕЦП

Розвиток Системи

Майданчики ProZorro

Дозорро

Друзі ProZorro

Prozorro Market як інструмент ЦЗО

Моніторинг

Розробникам

Майданчикам

Захист учасників

Запитання та відповіді

+38 (044) 281-42-87, 0-800-503-400

вул. Бульварно-Кудрявська, 22,

м. Київ, 01601

feedback@prozorro.ua

PR служба:

pr@prozorro.ua

Примірні специфікації для оголошення

торгів

speci�cations.prozorro.org/speci�cations


facebook


slideshare


youtube


twitter


instagram

2 290 388,20UAH
Капiтальний ремонт мереж
зовнішнього освітлення м.
Києва з заміною ртутних та
натрієвих світильників на

Київ

Компанія:
Комунальне підприємство
електромереж зовнішнього
освітлення м. Києва

Детальніше

1 459 137,60UAH
Капiтальний ремонт мереж
зовнішнього освітлення м.
Києва з заміною ртутних та
натрієвих світильників на

Київ

Компанія:
Комунальне підприємство
електромереж зовнішнього
освітлення м. Києва

Детальніше

1 779 346,80UAH
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 –
«Капітальний ремонт будівлі та
мереж КЗО «СЗШ №101» ДМР
за адресою: м. Дніпро, вул.

м. Дніпро

Компанія:
Департамент благоустрою та
інфраструктури Дніпровської
міської ради

Детальніше

3 395 152,00UAH
Капітальний ремонт системи
осушення судноплавної камери
Київського судноплавного
шлюзу

Киев

Компанія:
ДП "Державне підприємство
водних шляхів "Укрводшлях""

Детальніше

1 455 441,00UAH
Капітальний ремонт
міжбудинкового проїзду на
Руській, 273 (3-7 підїзди) в м.
Чернівці (відновлення

м. Чернівці

Компанія:
Департамент житлово-
комунального господарства
Чернівецької міської ради

Детальніше

1 778 907,60UAH
Капітальний ремонт
майстерень КЗО
"Багатопрофільний навчально-
реабілітаційний центр "Сузір'я"

м. Кривий Ріг

Компанія:
Комунальний заклад освіти
"Криворізька спеціальна
школа "Сузір'я"

Детальніше

ПРОЗОРРО ДРУЗІ РЕСУРСИ КОНТАКТИ

https://prozorro.gov.ua/tender/search/?status=active.tendering
https://prozorro.gov.ua/about
https://prozorro.gov.ua/bugbounty
https://prozorro.gov.ua/information-security
https://prozorro.gov.ua/prozorro-documents
https://prozorro.gov.ua/submit-an-official-letter-with-EDS
https://prozorro.gov.ua/roadmap
https://prozorro.gov.ua/majdanchiki-prozorro
https://dozorro.org/
https://prozorro.gov.ua/partners
https://prozorro.gov.ua/centralizovana-zakupivelna-organizaciya
https://prozorro.gov.ua/monitoring
https://prozorro.gov.ua/openprocurement
https://prozorro.gov.ua/for-places
https://prozorro.gov.ua/zahist-uchasnikiv
https://prozorro.gov.ua/faq
tel:+38 (044) 281-42-87
tel:0-800-503-400
mailto:feedback@prozorro.ua
mailto:pr@prozorro.ua
https://specifications.prozorro.org/specifications
https://www.facebook.com/prozorro.gov.ua
https://www.slideshare.net/ProZorro_slides
https://www.youtube.com/channel/UCI-2twjrz8C4dYiQXDGZf5g
https://twitter.com/the_prozorro
https://www.instagram.com/prozorro_team/
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-14-004681-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-14-004681-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-14-004700-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-14-004700-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-14-008702-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-14-008702-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-14-008872-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-14-008872-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-08-009367-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-08-009367-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-14-009194-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-09-14-009194-b

