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ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
1. Замовник:
1.1. Найменування: Комунальний заклад «Школа вищої спортивної майстерності»
1.2. КодзаЄДРПОУ: 02928373
1.3. Місцезнаходження: вул. Динамівська, 5а, Харківська область, м. Харків, Дзержинський
район,61023
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35411001036391, 35426201036391 ГУДКСУ у Харківській
області, вул. Бакуліна, 18, м. Харків, 61166, МФО 851011
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: Приз Сергій Миколайович - заступник директора з
учбово-спортивної роботи, голова комітету з конкурсних торгів, вул. Динамівська, 5а,
м. Харків, 61023, тел. 0577021684, тел./факс: 0577022433, в11Уэт@д.иа
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі: 947662,77 гри.
(дев'ятсот сорок сім тисяч шістсот шістдесят дві гри. 77 коп.) (з ПДВ)
Лот 1: 670352,62 гри. (шістсот сімдесят тисяч триста п'ятдесят дві гри. 62 коп.) (з ПДВ)
Лот 2: 131022,42 гри. (сто тридцять одна тисяча двадцять дві грн. 42 коп.) (з ПДВ)
Лот 3: 10000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.) (з ПДВ)
Лот 4: 136287,73 грн. (сто тридцять шість тисяч двісті вісімдесят сім грн.73 коп.) (з ПДВ)
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю:
уумлу.яітт. 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 (93.11.10-00.00) (ДК 021:2015 92600000-7 Послуги у сфері спорту (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: 1146 академічних годин
Лот 2: 925 академічні години
Лот 3: 86 академічних годин
Лот 4 : 1161 академічних годин
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Харків, за місцем знаходження
спортивного об'єкту
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
Лот 1: з 18 квітня по 31 грудня, крім серпня та загальнодержавних свят 2,9 травня, 28
червня,14 жовтня
Лот 2: з 18 квітня по ЗО квітня та з 01 жовтня по 31 грудня, крім загальнодержавного свята
14 жовтня
Лот 3: з 01 червня по ЗО листопада, крім загальнодержавних свят 28 червня, 24 серпня, 14
жовтня
Лот 4 : з 18 квітня по 31 грудня, крім загальнодержавних свят 2,9 травня, 28 червня, 24
серпня, 14 жовтня
5. Місце отримання документації конкурсних торгів: за адресою Замовника, кабінет заступника
директ ора з учбово-спортивної роботи
6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається

7. Подання пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Місце: за адресою Замовника, кабінет заступника директора з учбово-спортивної роботи
7.2. Строк: 10.03.2016
7.3. Час:
10:00
8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Місце: за адресою Замовника, кабінет заступника директора з учбово-спортивної роботи
8.2. Дата: 10.03.2016
8.3. Час: 11:00
9. Інформація про рамкову угоду: не має
10. Додаткова інформація:

Заступник директора з учбово-спортивної роботи,
Голова комітету з конкурсних торгів

Вик. Костоманова О.А., тел. 0577004845
інструктор-методист

С.М. Приз

