15074WX525360
№ 303(29.07.2015)
29.07.2015
171021
ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
1. Замовник (генеральний замовник):
1.1. Найменування: Комунальна установа “Новозлатопільська психіатрична лікарня” Запорізької обласної ради
1.2. Код за ЄДРПОУ: 20519589
1.3. Місцезнаходження: вул.Чорного, 3-а, с.Новозлатопіль, Гуляйпільський р-н, Запорізька обл., 70244
1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника): Реєстраційні рахунки № 35414001049787, 35411001149787 у ГУДКСУ у Запорізькій області, МФО 813015
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: Зуб Наталія Олексіївна
Телефон: (06145)98-3-08
Тел./факс: (06145)98-3-08
Е-mail: natalijazub@mail.ru
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 490000 (чотириста дев’яносто тисяч) грн.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником (генеральним замовником) додатково розміщується інформація про закупівлю: www.content.net.ua/uoz; www.c2n.info/uoz
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 05.10.1 - вугілля кам’яне (вугілля кам’яне марки ДГ 13-100 (або еквівалент) - 175 т) - вугілля кам’яне марки ДГ 13-100 (або еквівалент) - 175 т
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: вугілля кам’яне марки ДГ 13-100 (або еквівалент) - 175 т
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за адресою замовника
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: до 15.12.2015 року
5. Місце отримання документації конкурсних торгів: за адресою замовника, кабінет бухгалтерії, особисто або поштою
6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник (генеральний замовник) вимагає його надати):
6.1. Розмір і вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів: не вимагається
6.2. Умови надання:
7. Подання пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Місце: за адресою замовника, кабінет бухгалтерії
7.2. Cтрок: 02.09.2015р. 09.00
8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Місце: за адресою замовника, кабінет бухгалтерії
8.2. Дата: 02.09.2015
8.3. Час: 10:00:00
9. Інформація про рамкову угоду:
10. Додаткова інформація: Кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 Закону
11. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
_________________________
Голова комітету з конкурсних торгів: Желєзнова Емілія Григорівна        (підпис, М. П.)

