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ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
1. Замовник (генеральний замовник):
1.1. Найменування: КЗ “НВК “Загальноосвітня школа-інтернат зі спеціальним відділенням для дітей, які потребують корекції розвитку - центр розвитку дитини “Гармонія” м.Дніпродзержинська” Дніпропетровської області
1.2. Код за ЄДРПОУ: 21945673
1.3. Місцезнаходження: вул.9 Травня, 5-а, м.Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл., 51933
1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника): 35417001039263
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: Голобородько Марина Олександрівна, Терешенкова Анна Михайлівна
Телефон: (05692) 3-11-00
Тел./факс: (05692) 3-14-50
Е-mail: internat2@dnepro.net
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 216880 (двісті шістнадцять тисяч вісімсот вісімдесят) грн.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником (генеральним замовником) додатково розміщується інформація про закупівлю: www.bnrc2.dnepredu.com
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 84.24.1 - послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки 
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 306 діб
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за адресою замовника
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: березень-грудень 2015 року
5. Місце отримання документації конкурсних торгів: за адресою замовника, кабінет юриста
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: за адресою замовника, кабінет юриста
7.2. Cтрок: 26.01.2015р. 09.00
8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Місце: за адресою замовника, 1 поверх, навчальний корпус № 4, методичний кабінет
8.2. Дата: 26.01.2015
8.3. Час: 11:00:00
9. Інформація про рамкову угоду: -
9.1. Строк, на який укладається рамкова угода.-
9.2. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду.-
10. Додаткова інформація. -

Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Голова КзКТ, директор НВК «Гармонія», Вінник А. В.
_________________________
(підпис, М. П.)

