ОГОЛОШЕННЯ
про проведений відкритих торгів
1. Замовник (генеральний замовник):
1.1. Найменування: 8 державний пожежно-ряту вальний загін Головного управління
Д С Н С України у Дніпропетровській області;
1.2. Код за ЄДРПОУ: 38299914;
1.3. Місцезнаходження: вул. Панікахи, 23, м. Дніпропетровськ, 49041;
1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника): 35219066082798,
35224266082798;
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):
Чорний Олександр Володимирович, заступник начальні' <са 8ДПРЗ ГУ Д С Н С
України у Дніпропетровській області, вул. Панікахи,23, .Дніпропетровськ, 49041,
телефон 0567459842, факс 0567459831, -кМітіи/і-иа.
2. Розмір бюджетного призначення за кс иторисом або очікузана вартість предмета
закупівлі: 340000,00 і рішень з ПДВ.
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником (генеральним замовником) додатково
розміщується інформація про закупівлю: \улул\.(1р.тп$.£0\.иа.
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: Паливо рідинне га і аз; оливи мастильні, код ДК
016:2010 - 19.20.2;
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
Лот 1 — дизельне паливо (у талонах) - 5080 л.;
Лот 2 - бензин А-92 (у талонах) - 6440 л.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
Лот 1,2 — м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, буд.23;
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2015р.
5. Місце отримання документації конкурсних торгів: вул. Панікахи, 23, каб. 9,
(5 поверх), м. Дніпропетровськ, 49041;
6. Забезпечення пропозиції конкурсних \ оргів (якщо замовник (генеральний замовник)
вимагає його надати):
6.1. Розмір: 6.2. Вид: 6.3. Умови надання: 7. Подання пропозицій конкурсних горі і:
7.1. Місце: вул. Панікахи, 23, каб. 9, (5 поверх), м. Дніпропетровськ, 49041;
7.2. Строк: 10-00 ю д . 14 квітня 2015р.;
8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Місце: вул. Панікахи, 23, каб. 9, (5 поверх), м. Дніпро, етровськ, 49041;
8.2. Дата: 14 квітня 2015р.;
8.3. Час: 11-00 год.
9. Інформація про рамкову угоду: 9.1. Строк, на який укладається рамкова угода: 9.2. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угс іу: 10. Додаткова інформація:
Заступник голови комі те
з конкурсних торгів
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