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ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
1. Замовник (генеральний замовник):
1.1. Найменування: Управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02143962
1.3. Місцезнаходження: вул.Свердлова, 28, м.Олександрія, Кіровоградська обл., 28000
1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника): 35420115027594
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками Прізвище, ім’я, по батькові: Лебедєва Наталія Богданівна Телефон: (05235) 7-23-63, (068) 534-57-19,Тел./факс: (05235) 7-01-65, Е-mail: nataliya-16@rambler.ru
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 4283641 (чотири мільйони двісті вісімдесят три тисячі шістсот сорок одна) грн.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником (генеральним замовником) додатково розміщується інформація про закупівлю: oleksandria-osvita.edukit.kr.ua.
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 42.99.2 - будування інших інженерних споруд (Будування інших інженерних споруд ( блочно -модульних котелень для теплопостачання - будівництво із заміною обладнання для заміщення споживання природного газу)) - 2 об’єкти.: лот 1 - НВО “Олександрійська гімназія ім.Т.Г.Шевченка - ЗНЗ І-ІІ ст. школа мистецтв” - 1 об’єкт; лот 2 - ОНВК ( ЗНЗ І-ІІ ст. № 17 - ліцей) - 1 об’єкт
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 2 об’єкти.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Олександрія, Кіровоградської обл.; лот 1 - м. Олександрія, Кіровоградської обл.,вул. 20 років Жовтня, 19., лот 2 - м. Олександрія, Кіровоградської обл., проспект Леніна, 130.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:  лот 1 - жовтень 2015р. - грудень 2016р., лот 2 - жовтень 2015р. - грудень 2016р.; жовтень 2015р. - грудень 2016р.
5. Місце отримання документації конкурсних торгів: за адресою замовника (кімната № 1)
6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник (генеральний замовник) вимагає його надати):
6.1. Розмір і вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів: не вимагається; лот 1 - не вимагається, 0 (нуль) грн., лот 2 - не вимагається, 0 (нуль) грн.
6.2. Умови надання:
7. Подання пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Місце: за адресою замовника (кімната № 1)
7.2. Cтрок: 12.10.2015р. 12.00, лоти 1-2 - 12.10.2015р. 12.00
8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Місце: за адресою замовника (кімната № 3)
8.2. Дата: 12.10.2015, лот 1 - 12.10.2015, лот 2 - 12.10.2015
8.3. Час: 14:00:00, лот 1 - 14:00:00, лот 2 - 14:30:00
9. Інформація про рамкову угоду:
10. Додаткова інформація: НВО “Олександрійська гімназія ім.Т.Г.Шевченка - ЗНЗ І-ІІ ст. школа мистецтв” - вартість закупівлі 1988234,00 грн. ОНВК ( ЗНЗ І-ІІ ст. № 17 - ліцей) - вартісь закупівлі 2295407,00 грн.
11. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:

Голова комітету з конкурсних торгів Л.О.Нестерова_________________________
                                                                   (підпис, М. П.)

