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ЗАПИТ
цінових пропозицій
1. Замовник:
1.1. Найменування: Тульчинська спеціалізована загальноосвітня школа - інтернат І-ІІІ ступенів - ліцей Вінницької обласної ради
1.2. Код за ЄДРПОУ: 21723398
1.3. Місцезнаходження: вул.Леонтовича, 12, м.Тульчин, Вінницька обл., 23600
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35419001048103 у УДКСУ у Тульчинському районі Вінницької області, вул. Леніна,47, м. Тульчин, Вінницька обл., Україна, МФО 802015
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, електронна адреса).
Прізвище, ім’я, по батькові: Левчук Аліса Володимирівна
Телефон: (04335) 2-12-80 , 2-22-84
Тел./факс: (04335) 2-12-80 , 2-22-84
Е-mail: svatko.76@mail.ru
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 80000 (вісімдесят тисяч) грн.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: internat.ucoz.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 10.51.1 - молоко та вершки, рідинні, оброблені (молоко з умістом жиру більше ніж 1 мас.%, але не більше від 6 мас.%, неконцентроване, без додання цукру чи інших підсолоджувачів, у первинних пакованнях з чистим умістом не більше ніж 2 л – код 10.51.11-42.00 (молоко жирністю не менше 2,5%)) - 6000 кг.
4.2.Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри молоко жирністю не менше 2,5%
4.3. Місце поставки товарів або надання послуг: Тульчинська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат 1-3 ст.-ліцей
4.4. Строк поставки товарів або надання послуг: вересень – грудень 2015 р.
5. Основні умови договору: відповідно до розділу ІХ Закону України «Про здійснення державних закупівель» та положень Цивільного і Господарського кодексів.
6. Строк дії цінових пропозицій.: 120 днів
7. Подання цінових пропозицій:
7.1. Місце та спосіб: 23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Леонтовича, 12, бухгалтерія; особисто або поштою
7.2. Cтрок: 06.07.2015р. 09.30
8. Розкриття цінових пропозицій:
8.1. Місце:  23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Леонтовича, 12, конференсзал
8.2. Дата: 06.07.2015
8.3. Час: 10:30:00
9. Додаткова інформація: при підготовці цінових пропозицій учасник має враховувати вимоги Інструкції з підготовки цінових пропозицій
10. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Голова комітету з конкурсних торгів, Віктор Олексійович Васюта
_________________________
(підпис, М. П.)

