
Оголошення  

про проведення відкритих торгів  
1. Замовник:  

1.1.  Найменування. Департамент освіти Харківської міської ради 

1.2.  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 22704183 

1.3.  Місцезнаходження. м. Харків,  вул. Сумська, б. 64, 61002 

1.4.  Реєстраційний рахунок замовника. 35424020002478 

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, е-mail).  Костюшин Олег Сергійович, начальник групи 

технічного нагляду, м. Харків, вул. Сумська, б. 64, тел/факс: (057) 7-157-274, (057) 7-157-352.  

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ). Департамент освіти Харківської міської ради, 22704183 

2. Джерело фінансування закупівлі. Міський бюджет м.Харкова 

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.kharkivosvita.net.ua 

5. Інформація про предмет закупівлі: 

5.1.Найменування предмета закупівлі.  

капітальний ремонт будівель навчальних закладів м. Харкова 

лот № 1: капітальний ремонт будівлі КЗ «ДНЗ №275»;  

лот № 2: капітальний ремонт будівлі КЗ «ДНЗ №345»  

5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 2 лоти 
лот № 1: капітальний ремонт будівлі КЗ «ДНЗ №275»;  

лот № 2: капітальний ремонт будівлі КЗ «ДНЗ №345»  

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 

Навчальні заклади м. Харкова відповідно до дислокації 

5.4. Строк  поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Червень-серпень 2011 року 

6. Місце отримання документації конкурсних торгів.  

м.Харків, вул.Сумська, 64, каб.210, 61002  

7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати): 

7.1. Розмір: лот № 1: 8000 грн. 00 коп. (вісім тисяч грн. 00 коп.);  

лот № 2: 10230 грн. 00 коп. (десять тисяч двісті тридцять грн. 00 коп.) 

7.2. Вид. Банківська гарантія 

7.3. Умови надання. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником 

в разі настання підстав, зазначених у п.3 ст.24 Закону (2289-17). 

8. Подання пропозицій конкурсних торгів: 

8.1. Місце. м.Харків, вул.Сумська, 64, каб.210, 61002 

8.2. Строк. 09.06.2011 до 10-00 год 

9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів: 

9.1. Місце. м.Харків, вул.Сумська, 64, каб.207, 61002 

9.2. Дата. 09.06.2011  

9.3. Час.  14-00 год  

10.  Додаткова інформація: Кваліфікаційні вимоги до учасників встановлюються відповідно 

до ст.16 Закону (2289-17). 

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів –  

заступник Директора Департаменту  

освіти Харківської міської ради       Т.П.Cтецюра 

http://www.tender.me.gov.ua/
http://www.kharkivosvita.net.ua/

