ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
1. Замовник (генеральний замовник):
1.1. Найменування: Києво-Святошинська районна рада Київської області
1.2. Код за ЄДРПОУ: 04054748
1.3. Місцезнаходження: вул. Янтарна,12, м. Київ, 03170
1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника): 35414002022256
1.5. Посадові особи замовника (генерального замовника), уповноважені здійснювати
зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону
та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна
адреса).
Прізвище, ім’я, по батькові: Лисевич С.Л.
Телефон: (044) 450-04-92
Тел./факс: (044) 450-04-96
Е-mail: kbctdbx@ukr.net
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі: 245300 (двісті сорок п’ять тисяч триста) грн.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником (генеральним замовником) додатково
розміщується інформація про закупівлю: www.ksrr.gov.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 80.10.1 - послуги, пов’язані з особистою
безпекою (Послуги охорони приміщень)
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: - адміністративна
будівля Києво-Святошинської районної ради Київської області (1 цілодобовий
пост), м. Київ, вул. Янтарна, 12 - адміністративна будівля Києво-Святошинської
районної державної адміністрації Київської області (1 цілодобовий пост), м. Київ,
проспект Перемоги, 126
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: протягом 2015 року
5. Місце отримання документації конкурсних торгів: м. Київ, вул. Янтарна, 12,
каб.37 (ІІ поверх)
6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник (генеральний
замовник) вимагає його надати):
6.1. Розмір і вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів: банківська гарантія;
4906 (чотири тисячі дев’ятсот шість) грн.
6.2. Умови надання: одночасно з пропозицією конкурсних торгів
7. Подання пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Місце: м. Київ, вул. Янтарна, 12, каб. 37 (ІІ поверх)
7.2. Cтрок: 05.01.2015р. 09:30
8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Місце: м. Київ, вул. Янтарна, 12, каб. 23 (ІІ поверх)
8.2. Дата: 05.01.2015
8.3. Час: 10:00:00
9. Інформація про рамкову угоду:
10. Додаткова інформація:
11. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення
Голова комітету з конкурсних торгів,
голова Києво-Святошинської районної ради
М.П.

_______________

/Л.С. Шевчук/

