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ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
1. Замовник (генеральний замовник):
1.1. Найменування: Управління освіти і науки Бориспільської міськради Київської області
1.2. Код за ЄДРПОУ: 05408355
1.3. Місцезнаходження: вул.Київський Шлях, 35, м.Бориспіль, Київська обл., 08300
1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника): 35418011025303,35416013025303,35423211025303,35421213025303
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: Письменний Володимир Петрович
Посада: голова комітету з конкурсних торгів, заступник начальника управління
Телефон: 0459568540
Тел./факс: 0459554025
Е-mail: borosvita@ukr.net
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 1114627 (один мільйон сто чотирнадцять тисяч шістсот двадцять сім) грн. 60 коп.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником (генеральним замовником) додатково розміщується інформація про закупівлю: www.boryspil-osvita.edukit.kiev.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 10.51.1 (15511000-3) - молоко та вершки, рідинні, оброблені (молоко ) - 2,5 % жирності -85346 л; 3,2% жирності - 18100 л.
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 2,5 % жирності -85346 л; 3,2% жирності - 18100 л.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 11 дошкільних та 6 загальноосвітніх навчальних закладів міста Бориспіль
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: протягом 2016 року
5. Місце отримання документації конкурсних торгів: за адресою замовника, каб.4
6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник (генеральний замовник) вимагає його надати):
6.1. Розмір і вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів: не вимагається
6.2. Умови надання:
7. Подання пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Місце: 08300,Київська обл, м.Бориспіль, вул. Київський Шлях,35, 1 поверх, каб.№4
7.2. Cтрок: 09.03.2016р. 09.00
8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Місце: Київська обл., м.Бориспіль, вул.Київський Шлях,35, 1 поверх ,конференц-зал (каб.№6)
8.2. Дата: 09.03.2016
8.3. Час: 09:30:00
9. Інформація про рамкову угоду:
10. Додаткова інформація: Скорочена процедура проводиться в звязку з нагальною потребою у закупівлі продуктів харчової промисловості для здійснення безперебійного та своєчасного забезпечення продуктами харчування ДНЗ та ЗНЗ міста.
11. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Голова комітету конкусних торгів Письменний Володимир Петрович
_________________________
(підпис, М. П.)

