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ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
1. Замовник (генеральний замовник):
1.1. Найменування: Прокуратура Вінницької області
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02909909
1.3. Місцезнаходження: вул.Володарського,33, м.Вінниця, 21050
1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника): 35213099003988, Державна казначейська служба України, МФО 820172, м. Київ, вул. Бастіонна,6, 01601.
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: Чижик Андрій Володимирович
Посада: Голова комітету з конкурсних торгів - начальник відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально- побутових потреб
Телефон: (0432) 52-45-42
Тел./факс: (0432) 52-45-42
Е-mail: prokvin@ukrpost.ua
Прізвище, ім’я, по батькові: Яремчук Ольга Миколаївна
Посада: головний спеціаліст відділу матеріально-технічного забезпечення та соціально- побутових потреб
Телефон: (0432) 61-13-03
Тел./факс: (0432) 61-13-03
Е-mail: prokvin@ukrpost.ua
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 900000 (дев’ятсот тисяч) грн.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником (генеральним замовником) додатково розміщується інформація про закупівлю: www.vin.gp.gov.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 19.20.2 (09100000-0) - паливо рідинне та газ; оливи мастильні («Паливо рідинне та газ; оливи мастильні» ДК 016:2010 код 19.20.2 (19.20.21-00.00), ДК 021:2015 код (09100000-0) «Паливо», а саме бензин А-95 (у талонах), дизельне паливо (у талонах)) - бензин А-95 – 28750 л (талони), дизельне паливо - 10000 л (талони)
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: бензин А-95 – 28750 л (талони), дизельне паливо - 10000 л (талони)
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Вінниця, вул.Володарського, 33, 21050, Учасник повинен здiйснювати постачання товару через мережу автозаправних станцiй по Україні.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: з дня укладення договору до 31.12.2016
5. Місце отримання документації конкурсних торгів: 21050, м. Вінниця, вул. Володарського, 33, каб.6 цокольний поверх
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: 21050, м. Вінниця, вул. Володарського, 33 каб.6 цокольний поверх
7.2. Cтрок: 15.06.2016р. 10.00
8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Місце: 21050, м. Вінниця, вул. Володарського, 33, актова зала
8.2. Дата: 15.06.2016
8.3. Час: 12:00:00
9. Інформація про рамкову угоду:
10. Додаткова інформація: Вимоги замовника щодо предмету закупівлі більш детально викладено у документації конкурсних торгів.
11. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Голова комітету з конкурсних торгів-начальник відділу МТЗ та СПП Чижик А.В.
_________________________
(підпис, М. П.)

