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ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
1. Замовник (генеральний замовник):
1.1. Найменування: Відділ освіти Бориспільської районної державної адміністрації
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02143904
1.3. Місцезнаходження: вул.Радянська, 8, м.Бориспіль, Київська обл., 08300
1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника): 35413075035237, 35417004035237, 35428275035237, 35422204035237 в ГУ ДКСУ в Київській області; МФО - 821018; вул. Київський шлях, 63, Київська область, м. Бориспіль, 08300
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).
Прізвище, ім’я, по батькові: Кручко Наталія Степанівна
Посада: в.о. начальника відділу освіти
Телефон: (04595) 6-10-52
Тел./факс: (04595) 6-10-52
Е-mail: rayonobr@ukr.net
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 2021394 (два мільйони двадцять одна тисяча триста дев’яносто чотири) грн.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником (генеральним замовником) додатково розміщується інформація про закупівлю: 
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 10.11.1 (15110000-2) - м’ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших тварин родини конячих, свіже чи охолоджене (яловичина, свинина) - яловичина – 8 900 кг, свинина – 12 700 кг
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: яловичина – 8 900 кг, свинина – 12 700 кг
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Дошкільні навчальні заклади відділу освіти Бориспільської РДА та навчально-виховні об’єднання
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 2016 рік
5. Місце отримання документації конкурсних торгів: вул. Радянська, 8, кабінет начальника відділу освіти, Київська обл., м. Бориспіль, 08300
6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник (генеральний замовник) вимагає його надати):
6.1. Розмір і вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів: гарантія (банківська гарантія); 50000 (п’ятдесят тисяч) грн.
6.2. Умови надання: Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 95 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. Забезпечення не повертається відповідно до частини 3 ст. 24 Закону України «Про здійснення державних Закупівель» (від 10.04.2014 року, № 1197-VII) (із змінами).
7. Подання пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Місце: вул. Радянська, 8, кабінет начальника відділу освіти, Київська область, м. Бориспіль, 08300; особисто або поштою
7.2. Cтрок: 15.03.2016р. 09.00
8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Місце: вул. Радянська, 8, кабінет начальника відділу освіти, Київська область, м. Бориспіль, 08300
8.2. Дата: 15.03.2016
8.3. Час: 10:00:00
9. Інформація про рамкову угоду:
10. Додаткова інформація: Застосована скорочена процедура закупівлі в зв’язку з нагальною потребою у закупівлі та забезпечення належним вчасним та якісним харчуванням дітей дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних об’єднань.
11. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Голова комітету з конкурсних торгів Н.С. Кручко
_________________________
(підпис, М. П.)

