вхідний №15022\¥Х200626, №041757 у №188(10.02.2015) від 10.02.2015р., код 05022015/370248990
ОГОЛОШ ЕННЯ
про проведення відкритих торгів
1. Замовник:

1.1. Найменування: Комунальний заклад «Школа вищої спортивної майстерності» Департаменту у
справах молоді та спорту Харківської облдержадміністрації
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02928373
1.3. Місцезнаходження: вул. Динамівська, 5а, м. Харків, 61023
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35411001036391, 35426201036391 ГУДКСУ у Харківській області,
МФО 851011
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: Приз Сергій Миколайович - голова комітету з
конкурсних торгів, заступник директора з учбово-спортивної роботи, вул. Динамівська,
5а, м. Харків, 61023, тел. 0577021684, тел./факс: 0577022433, яЬУ8Ш@і.иа
2 . Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі: 1170000,00 грн.(один
мільйон сто сімдесят тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ
Лот 1: 800000,00 грн. (вісімсот тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ
Лот 2: 130000,00 грн. (сто тридцять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ
Лот 3: 120000,00 (сто двадцять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ
Лот 4: 120000,00 (сто двадцять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ
3 . Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю:
www.shvsm.kharkov.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 016:2010 93.11.1 Послуги, пов’язані з використанням
спортивних споруд
Лот 1: послуги плавального басейну та тренажерного залу для проведення тренувань відділення
плавання
Лот 2: послуги стрілкового тиру для проведення тренувань відділення стрільби із луку
Лот 3: послуги велотреку для проведення тренувань відділення велосипедного спорту
Лот 4: послуги залу для проведення тренувань відділення дзюдо
4.2.
Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
Лот 1: 1260 академічних годин
Лот 2: 937 академічних годин
Лот 3: 1104 академічних годин
Лот 4: 1308 академічних годин
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Харків
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2015 року
Місце отримання документації конкурсних торгів: вул. Динамівська, 5а, кабінет заступника директора з
учбово-спортивної роботи, м. Харків, 61023
Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається
Подання пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Місце: вул. Динамівська, 5а, приймальня директора, м. Харків, 61023
7.2. Строк: 10.03.2015
7.3. Час:
10:00
8 Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
8.1.
Місце: вул. Динамівська, 5а, кабінет заступника директора з учбово-спортивної роботи,
м. Харків, 61023
8.2. Дата: 10.03.2015
8.3. Час: 11:00
9.
Інформація про рамкову угоду.
10.
Додаткова інформація: Кваліфікаційні критерії - відповідно до ст.16 Закону України "Про
здійснення державних закупівель". У часникам - торгів надається можливість подавати
пропозиції конкурсних торгів до окремих частини предмета закупівлі (лотів).
Способи зв'язку для отримання додаткової інформації - тел. 05^ 004846.
М / <<Щр-г,

Заступник директора з учбово-спортивної роботи,
Голова комітету з конкурсних торгів
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С.М. Приз

