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ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів

080202

1. Замовник (генеральний замовник):
1.1. Найменування: Комунальне підприємство “Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Солом’янського району м. Києва”
1.2. Код за ЄДРПОУ: 35756919
1.3. Місцезнаходження: вул.Соціалістична, 6, м.Київ, 03186
1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника): 26000261583
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: Скульська Вікторія Анатоліївна
Телефон: (044) 249 48 10
Тел./факс: (044) 248 30 93
Е-mail: kerkomsrda@gmail.com
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:
707880 (сімсот сім тисяч вісімсот вісімдесят) грн.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником (генеральним замовником) додатково розміщується
інформація про закупівлю: www.solor.gov.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 81.10.1 - послуги допоміжні комбіновані щодо
різних об’єктів (81.10.10-00.00 Послуги допоміжні комбіновані щодо різних об’єктів
(технічне обслуговуваня димовентиляційних каналів))
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: У будинках житлового
фонду комунальної власності територіальної громади Соломянського району м. Києва)
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Протягом року з травня по
грудень 2015
5. Місце отримання документації конкурсних торгів: Вул. Соціалістична, буд. 6, кабінет 23,
місто Київ, 03186.
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: Вулиця Соціалістична, будинок 6, кабінет 23, місто Київ, 03186.
7.2. Cтрок: 09.04.2015р. 08.30
8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Місце: Вул. Соціалістична, буд. 6, актовий зал, місто Київ, 03186.
8.2. Дата: 09.04.2015
8.3. Час: 13:00:00
9. Інформація про рамкову угоду:
10. Додаткова інформація: Місце надання послуг та їх кількість більш детально
викладено в конкурсній документації.
11. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Юрист I категорії, Скульська Вікторія
_________________________
(підпис, М. П.)

