ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
08.09.2015 р.
1. Замовник (генеральний замовник):
1.1. Найменування: Національний університет цивільного захисту України.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 08571363.
1.3. Місцезнаходження: вул. Чернишевська, 94, Харківська область, м. Харків, Київський
район, 61023.
1.4.
Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника): 35210048007078,
35225248007078 в ГУДКСУ у Харківській області; вул. Бакуліна, 18, м. Харків, 61166, МФО
851011.
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): Тогобицька Віолета
Джемалівна; начальник юридичного сектора; м. Харків, вул. Артема,52/54; (057) 707-34-29;
yur_sektor@nuczu.edu.ua.
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі
1 575 000,00 грн. (один мільйон п’ятсот сімдесят п’ять тисяч грн. 00 коп.) з урахуванням
ПДВ.
Лот №1. М'ясо яловичини охолоджене першої категорії – 825 000,00 грн. (вісімсот двадцять
п’ять тисяч грн. 00 коп.)
Лот №2. М'ясо свинини охолоджене першої категорії – 750 000,00 грн. (сімсот п’ятдесят
тисяч грн. 00 коп.)
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником (генеральним замовником) додатково розміщується
інформація про закупівлю: nyzy.edu.ua.
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: М'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней
та інших тварин родини конячих, свіже чи охолоджене (код класифікатора 10.11.1)
Лот №1. М'ясо яловичини охолоджене першої категорії (ДСТУ 6030:2008).
Лот №2. М'ясо свинини охолоджене першої категорії (ДСТУ 7158:2010).
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
Лот №1. М'ясо яловичини охолоджене першої категорії 1 категорії – 15 000 кг (п'ятнадцять
тисяч кілограм)
Лот №2. М'ясо свинини охолоджене першої категорії – 15 000 кг (п'ятнадцять тисяч
кілограм)
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
вул. Чернишевська, 94, Харківська область, м. Харків, Київський район, 61023;
вул. Баварська, 7, Харківська область, м. Харків, Жовтневий район, 61039;
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: жовтень-грудень 2015 року.
5. Місце отримання документації конкурсних торгів: вул. Чернишевська, 94, Харківська
область, м. Харків, Київський район, 61023, відділ матеріального забезпечення.
6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник (генеральний замовник) вимагає
його надати):
6.1. Розмір: 32 000,00 грн. (тридцять дві тисячі грн. 00 коп.):
Лот №1. М'ясо яловичини охолоджене першої категорії 1 категорії – 17 000,00 грн.
(сімнадцять тисяч грн. 00 коп.)
Лот №2. М'ясо свинини охолоджене першої категорії – 15 000,00 кг (п'ятнадцять тисяч грн.
00 коп.)
6.2. Вид: застава;

6.3. Умови надання: квитанція.
7. Подання пропозиції конкурсних торгів:
7.1. Місце: м. Харків, вул. Артема,52/54, юридичний сектор.
7.2. Строк: 28.09.2015 року до 09:00 год. за Київським часом.
8. Розкриття пропозиції конкурсних торгів:
8.1. Місце: м. Харків, вул. Чернишевська, 94, конференц-зал.
8.2. Дата: 28.09.2015 року.
8.3. Час: 11:00 год. за Київським часом.
9. Інформація про рамкову угоду:
9.1. Строк, на який укладається рамкова угода: «-«
9.2. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: «-«
10. Додаткова інформація: на підставі ч.3 статті 21 Закону України №1197-VII „Про
здійснення державних закупівель" застосована скорочена процедура закупівлі продуктів
харчування. Національний університет цивільного захисту України потребує скороченої
процедури проведення відкритих торгів у зв’язку з наступним: згідно Постанови Кабінету
Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 252 були внесені зміни до норм харчування
військовослужбовців та інших військових формувань. Внесення змін до норм харчування та
зростання цін протягом 2015 року на продукти харчування потребувало додаткового
фінансування.
Згідно довідки ДСНС України про зміни до кошторису від 04.09.2015 року за № 20/53
щодо додаткового фінансування на 2015 рік виділені кошти на закупівлю продуктів
харчування. Комітетом з конкурсних торгів прийнято рішення провести відкриті торги за
скороченою процедурою.

Голова комітету з конкурсних торгів

В.В. Коврегін
М.П.

