ЗАПИТ
цінових пропозицій
1. 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: 35414002022256 в ГУДКСУ у Київській області
1.5. Посадові особи 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 Світлана Леонідівна
Посада:
начальник
відділу
фінансово-господарського
забезпечення,
головний
бухгалтер/секретар комітету з конкурсних торгів
Телефон: (044) 450-04-92
Тел./факс: (044) 450-04-96
E-mail: kbctdbx@ukr.net
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 230
000,00 (двісті тридцять тисяч гривень 00 копійок)
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю:
www.ksrr.gov.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код ДК 021:2015 - 79713000-5 Послуги з охорони об’єктів та
особистої охорони (послуги охорони об’єктів), код ДК 016:2010 - 80.10.1 - 2 цілодобових поста
4.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій
за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: охорона об’єктів,
розташованих за адресами:
- м. Київ, вул. Янтарна, 12 (адміністративна будівля Києво-Святошинської районної ради
Київської області)
- м. Київ, проспект Перемоги, 126 (адміністративна будівля Києво-Святошинської районної
державної адміністрації Київської області)
4.3. Місце поставки товарів або надання послуг:
- м. Київ, вул. Янтарна, 12 (адміністративна будівля Києво-Святошинської районної ради
Київської області)
- м. Київ, проспект Перемоги, 126 (адміністративна будівля Києво-Святошинської районної
державної адміністрації Київської області)
4.4. Строк поставки товарів або надання послуг: з 01 лютого 2016 року по 31 грудня 2016 року
5. Основні умови договору: відповідно до ст. 40 Закону України «Про здійснення держаних
закупівель» та Інструкції підготовки цінової пропозиції
6. Строк дії цінових пропозицій: 120 календарних днів з дати розкриття пропозицій.
7. Подання цінових пропозицій:
7.1. Місце та спосіб подання: 03170, м. Київ, вул. Янтарна, 12, кім. 37 (ІІ поверх), особисто або
поштою.
7.2. Строк: 21 січня 2016 року до 10год. 30хв.
8. Розкриття цінових пропозицій:
8.1. Місце: 03170, м. Київ, вул. Янтарна, 12, кім. 23 (кабінет заступника голови ради (ІІ поверх)
8.2. Дата: 21 січня 2016 року
8.3. Час: об 11год. 00хв.
9. Додаткова інформація: Інструкція підготовки цінової пропозиції. Учасник повинен
дотримуватися всіх умов зазначених в Інструкції. З питань, пов’язаних з підготовкою цінових
пропозицій звертатися за тел.: (044) 450-04-92 (Лисевич С.Л.).

Голова комітету з конкурсних торгів,
голова Києво-Святошинської районної ради
М.П.
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/О.С. Нестеренко/

