
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, Київський район, 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).  Дегтярьова Оксана Анатоліївна, головний 

спеціаліст, м. Харків, вул. Сумська, б. 64, тел/факс: (057) 7157395,  (057) 715-73-52. 

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.  

Устаткування для автоматичного оброблення інформації (30.02.1) 
лот № 1: комплекси та машини обчислювальні цифрові;  

лот № 2: пристрої введення та виведення (дисплеї візуальні: проекційні) 
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 2 лоти 
лот № 1: комплекси та машини обчислювальні цифрові – 7од; 7од; 

лот № 2: пристрої введення та виведення (дисплеї візуальні: проекційні) – 19 од. 

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. квітень-травень 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: 15400 грн. 00 коп. (п'ятнадцять тисяч чотириста грн. 00 коп.);  

лот № 2: 2800 грн. 00 коп. (дві тисячі вісімсот 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. 30.03.2011 до 10-00 год 

9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів: 

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

9.2. Дата. 30.03.2011  

9.3. Час.  12-00 год  

10.  Додаткова інформація: Кваліфікаційні вимоги до учасників встановлюються відповідно 

до ст.16 Закону (2289-17). 

 

 

 

Голова комітету конкурсних торгів –  

заступник Директора Департаменту  

освіти Харківської міської ради       Т.П.Cтецюра 

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

