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ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
1. Замовник:
1.1. Найменування: Управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міськради Кіровоградської області
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02143962
1.3. Місцезнаходження: вул.Свердлова, 28, м.Олександрія, Кіровоградська обл., 28000
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35410001001571,35419002001571,35417004001571,35420013001571,35427016001571
1.5. Посадові особи 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, e-mail).
Прізвище, ім’я, по батькові: Лебедєва Наталія Богданівна 
Посада: секретар комітету конкурсних торгів
Телефон: (05235) 7-23-63.моб.0685345719
Тел./факс: (05235) 7-01-65
Е-mail: nataliya-16@rambler.ru
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради, 02143962
2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевих бюджетів
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі: 45000 (сорок п’ять тисяч) грн.
2.3. Очікувана ціна одиниці товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у вигляді окремого електронного документу.
3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: oleksandria-osvita.edukit.kr.ua.
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі: код 10.61.3 - крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна зернових культур (Крупи, крупка, гранули та інші продукти з зернових культур ( пшенична, ячна, вівсяна, рис, перлова, манна, пшоно, гречана).) - 5610 кг.(пшенична -210 кг., ячна - 500 кг., вівсяна -800 кг. , рис - 1000кг., перлова - 100 кг., манна - 500 кг., пшоно -500 кг., гречана - 2000 кг.).
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:  5610 кг.(пшенична -210 кг., ячна - 500 кг., вівсяна -800 кг. , рис - 1000кг., перлова - 100 кг., манна - 500 кг., пшоно -500 кг., гречана - 2000 кг.).
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за адресами навчальних закладів м.Олександрії, Кіровоградской обл.
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: листопад- грудень 2013р.
6. Місце отримання документації конкурсних торгів: за адресою замовника (розрахунковий відділ)
7.1. Розмір і вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається
7.2. Умови надання:
8. Подання пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Місце: за адресою замовника (розрахунковий відділ)
8.2. Cтрок: 02.10.2013р. 12.00
9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
9.1. Місце: за адресою замовника ( кімната №3)
9.2. Дата та час: 02.10.2013р. 13.00
10. Намір укласти рамкову угоду:
11. Додаткова інформація: Відповідно до бюджетних призначень та пункту 3 статті 21 Закону України «про здійснення державних закупівель» - строк подання пропозицій конкурсних торгів скорочено до 15 днів у зв’язку із гострою необхідністю та безперебійним забезпеченням продуктами харчування дошкільні та шкільні заклади підпорядковані управлінню освіти, молоді та спорту. 
12. Iнформація для оператору прийому: 
13. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:






Голова комітету з конкурсних торгів Л.М.Димкова
_________________________
(підпис, М. П.)


