ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
1. Замовник (генеральний замовник).
1.1. Найменування. Фонд державного майна України.
1.2. Код за ЄДРПОУ. 00032945.
1.3. Місцезнаходження. вул. Кутузова 18/9, м. Київ, 01601.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника). 35216001005357.
1.5. Посадові особи замовника (генерального 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). ). Воронін Микола Володимирович –
начальник відділу управління інформаційною інфраструктурою, тел. (044) 200-31-68; Леонова
Юлія Михайлівна – головний спеціаліст відділу по роботі з питань державних закупівель, тел.
(044) 200-33-40, факс (044) 280-42-51, yana@spfu.gov.ua, (Україна, 01601, м. Київ 133, вул.
Кутузова, 18/9).
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.
590000,00 грн.
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником (генеральним замовником) додатково розміщується
інформація про закупівлю. new.spfu.gov.ua.
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі. послуги з керування мережами даних і з підтримки мереж
даних (послуги з налаштування і підтримки функціонування корпоративної мережі державних
органів приватизації) (код 72315000-6 згідно ДК 021:2015) (код 61.10.1 згідно ДК 016:2010).
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.------4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Україна, 01601, м. Київ, вул.
Кутузова 18/9.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. квітень-грудень 2016 року.
5. Місце отримання документації конкурсних торгів. Україна, 01601, м. Київ, вул. Кутузова 18/9,
кім. 101.
6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник (генеральний замовник) вимагає його
надати). не вимагається.
6.1. Розмір. --------.
6.2. Вид. --------.
6.3. Умови надання. --------.
7. Подання пропозицій конкурсних торгів.
7.1. Місце. Україна, 01601, м. Київ, вул. Кутузова 18/9, кім. 101.
7.2. Строк. 14.04.2016 до 10-00.
8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів.
8.1. Місце. Україна, 01601, м. Київ, вул. Кутузова 18/9, кім. 303.
8.2. Дата. 14.04.2016.
8.3. Час. 11-00.
9. Інформація про рамкову угоду. --------.
9.1. Строк, на який укладається рамкова угода. --------.
9.2. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду. ---------.
10. Додаткова інформація.

Голова комітету з конкурсних торгів,
директор Департаменту
забезпечення діяльності Фонду
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