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ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів

024734

1. 'Замовник (генеральний замовник):
1.1 Найменування: Миргородський художньо-промисловий коледж імені М.В. Гоголя
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
1.2. Код за ЄДРПОУ: 37829171
1.3. Місцезнаходження: вул.Гоголя, 146, м.Миргород, Полтавська обл., 37600
1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника): 35212070079415,
35227270079415
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).
Прізвище, ім'я, по батькові: Яцун Анатолій Олександрович
Посада: начальник шт аба цивільної оборони
Телефон: (05355)4-64-29
Тел./факс: (05355)4-64-29
Г-таіІ: пок-ткГа mail.ru
2 Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:
69574" (шістсот ісв’яносто п’ять тисяч сімсот сорок сім) гри. 40 коп.
3. Адреса веб-сайту. на якому замовником (генеральним замовником) додатково
розміщується інформація про закупівлю:
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 06.20.1(09123000-7) - газ природний,
скраплений або в газоподібному стані (Природний газ) - 90000 м3: лот 1 вул.Гоголя,146 - 85000 м3; лот 2 - вул.Троїцька,55 - 5000 м3
4.2. Кількість говарів або обсяі виконання робіт чи надання послуг: 90000 м3
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: лот 1 - вул.Гоголя,146, лот
2 -вул.Троїцька,55; лот 1 - вул.Гоголя,146, м.Миргород, Полтавська обл., 37600, лот 2 вул.Троїцька,55, м.Миргород, Полтавська обл., 37600
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: лот 1 - до 31 грудня 2016
року, лот 2 - до 31 грудня 2016 року; до 31 грудня 2016 року
5. Місце отримання документації конкурсних торгів: 37600, Полтавська обл., м. Миргород,
вул. Гог оля, 146, каб. Лі* 318
6. 'Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник (генеральний замовник)
вимагає його надати):
6.1. Розмір і вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів: не вимагається
6.2. Умови надання:
7. Подання пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Місце: 37600, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Гоголя, 146, каб. № 318
7.2. Строк: 01.03.2016р. 09.00, лоти 1-2 - 01.03.2016р. 09.00
8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Місце: 37600, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Гоголя, 146, каб. № 5
8 2. Дата: 01.03.2016, лоти 1-2 - 01.03.2016
8.3. Час: 10:00:00, лоти 1-2 - 10:00:00
9. Інформація про рамкову угоду:
•:
10. Додаткова інформація:
1 1 Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
\1
Голова комітету $ конкурсних торгів, начальник шгаба цивільної оборони Яцун А.О.

