ЗАПИТ
цінових пропозицій
1. Замовник:
1.1. Найменування. Дзержинська міська санітарно – епідеміологічна станція
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 05499330
1.3. Місцезнаходження. Україна, Донецька обл., м. Дзержинськ, вул. Треста, 8; 85200
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35215001000733, 35225002000733 Банк ГУ ДКУ в
Донецькій області.
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). Карелкіна Вікторія Олександрівн, бухгалтер
Дзержинської міської СЕС, секретар комітету з конкурсних торгів, Донецька обл., м.
Дзержинськ, вул. Треста, 8, 85200, тел. 06247 4-04-07, e-mail: sesdzer@mail.ru.
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ). Міністерство охорони здоров’я України, Код ЄДРПОУ : 00012925
2. Джерело фінансування закупівлі. кошти державного бюджету
3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація
про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю (у разі наявності): www.dzerzhinsk-rada.gov.ua
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі: код за Державним класифікатором продукції та послуг
ДК 016-97 - вугілля - 10.10.1 (Тверде паливо - вугілля або еквівалент)
5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових
пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри.
Тверде паливо – вугілля ДГ або еквівалент (Додаток 1)
5.3. Строк поставки товарів або надання послуг. Жовтень-грудень 2011року
6. Основні умови договору. відповідно до ст. 41 розділу IX Закону України “Про
здійснення державних закупівель” від 01.06.2010 №2289-VI.
7. Строк дії цінових пропозицій. 120 днів.
8. Подання цінових пропозицій:
8.1. Місце. Дзержинська міська санітарно – епідеміологічна станція, Донецька обл., м.
Дзержинськ, вул. Треста, 8, 85200, кабінет секретаря комітету з конкурсних торгів, 2-ий
поверх санстанції особисто
8.2. Строк. 11.08.2011 до 10.00 за Київським часом
9. Розкриття цінових пропозицій:
9.1. Місце. Дзержинська міська санітарно – епідеміологічна станція, 85200, Донецька
обл., м. Дзержинськ, вул., Треста, 8, актовий зал, 3-тий поверх санстанції
9.2. Дата. 11.08.2011
9.3. Час. 10.30 за Київським часом
10. Додаткова інформація. кваліфікаційні критерії відповідно до ст. 16 Закону.
Голова комітету конкурсних торгів,
завідуюча епідеміологічним відділом
Дзержинської міської СЕС
(посада)
М.П.

_______________
(підпис)

Н.В.Сметаніна
(ім’я та прізвище)

