ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
22.03.2016 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): 35215033007078,
35220233007078 в ГУДКСУ м. Київ.
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 сектору; м. Харків, вул. Алчевських, 52/54; (057) 707-3429; yur_sektor@nuczu.edu.ua.
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі
520000,00 грн. (п’ятсот двадцять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ.
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: Послуги прання та хімічного чищення текстильних і
хутряних виробів (96.01.1) (ДК 021:2015 98310000-9 Послуги з прання і сухого
чищення(«Послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів»
(Прання білизни) (96.01.1)
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 43500 (сорок три тисячі
п’ятсот кг) кг.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
61023, м. Харків, вул. Чернишевська,94;
61039, м. Харків, вул. Баварська,7;
61023, м. Харків, вул. Алчевських, 52/54
Харківська область, Чугуївський район, с. Фігуровка (навчальний полігон).
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: травень-грудень 2016 року.
5. Місце отримання документації конкурсних торгів: м. Харків, вул. Алчевських, 52/54,
юридичний сектор.
6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник (генеральний замовник) вимагає
його надати):
6.1. Розмір: не вимагається;
6.2. Вид: не вимагається;
6.3. Умови надання: не вимагається.
7. Подання пропозиції конкурсних торгів:
7.1. Місце: м. Харків, вул. Алчевських, 52/54, юридичний сектор.
7.2. Строк: 25.04.2016 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: 25.04.2016 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: «-«.
Голова комітету з конкурсних торгів
В.В. Коврегін
М.П.

