ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
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 ГУ ДКСУ у м. Київ, 01601, м. Київ, вул. Терещенківська, 11-а, МФО
820172.
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 – секретар комітету з конкурсних торгів; м.
Харків, вул. Чернишевська, 94; (057) 707-34-29; yur_sektor@nuczu.edu.ua
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі
14044133 грн 00 коп. ( Чотирнадцять мільйонів сорок чотири тисячі сто тридцять три грн .
00 коп.) з ПДВ.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником (генеральним замовником) додатково розміщується
інформація про закупівлю: nuczu.edu.ua.
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Другого пускового комплексу
гуртожитку із їдальнею – їдальня на 800 посадкових місць Національного університету
цивільного захисту України (ДК 021:2015 45000000-7 Будівельні роботи )
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: згідно технічного завдання.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
61023, вул. Алчевських 52/54, Харківська область, м. Харків, Київський район.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: червень 2016-31 травня 2017
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: 70220 грн. 00 коп.(сімдесят тисяч двісті двадцять грн. 00 коп.);
6.2. Вид: банківська гарантія;
6.3. Умови надання: не повертається відповідно до ст. 24 Закону України "Про здійснення
державних закупівель".
7. Подання пропозиції конкурсних торгів:
7.1. Місце: м. Харків, вул. Алчевських, 52/54, юридичний сектор.
7.2. Строк: 07.06.2016 року до 09:00 год.
8. Розкриття пропозиції конкурсних торгів:
8.1. Місце: м. Харків, вул. Чернишевська, 94, конференц-зал.
8.2. Дата: 07.06.2016 року.
8.3. Час: 10:00 год.
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: Кваліфікаційні критерії ст.16 ЗУ, більш детально в документації
конкурсних торгів. Замовником не передбачено застосування електронних засобів при
листуванні з учасниками.
Голова комітету з конкурсних торгів
В.В. Коврегін
М.П.

