ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106
ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
1. Замовник (генеральний замовник).
1.1. Найменування.
Сухомлинського

Миколаївський

національний

університет

ім.

В.О.

1.2. Код за ЄДРПОУ. 02125444
1.3. Місцезнаходження. вул. Нікольська, 24, Миколаївська область, м. Миколаїв,
54030.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального
Державна казначейська служба України м. Київ.

замовника).35221212017271

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).
Даниленко Вікторія Леонідівна, проректор з адміністративно-господарчої роботи,
голова комітету з конкурсних торгів , вул. Нікольська,24 , Миколаївська область,м.
Миколаїв 54030, тел.- (0512) 37-89-28, факс - (0512) 37-88-15, office@mdu.edu.ua.
Семенова Галина Володимирівна, фахівець з державних закупівель, секретар
комітету з конкурсних торгів, вул. Нікольська,24, Миколаївська область, м.
Миколаїв, 54030, телефон: (0512)37 88 43, office@mdu.edu.ua
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі. 4 207 308 грн.(чотири мільйони двісті сім тисяч триста вісім грн.) з ПДВ.
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником (генеральним замовником) додатково
розміщується інформація про закупівлю. mdu.edu.ua
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі. Капітальний ремонт будівлі навчального
корпусу № 5 МНУ ім В.О.Сухомлинського за адресою: пл. Комунaрів, 1, м.
Миколаїв, Миколаївської області (45453000-7)
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.об’єкт.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. пл. Комунaрів,1,
Миколаївської області , Центральний райо, м. Миколаїв.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг 2016-2017 рік

5. Місце отримання документації конкурсних торгів. Нікольська, 24, каб. № 01.119,
Миколаївська область, Центральний район, м. Миколаїв, 54300.
6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник (генеральний замовник)
вимагає його надати).
6.1. Розмір. Не вимагається.
6.2. Вид.
6.3. Умови надання.
7. Подання пропозицій конкурсних торгів.
7.1. Місце. Нікольська, 24,
район, м. Миколаїв, 54300

каб. № 01.119, Миколаївська область, Центральний

7.2. Строк. 18. 08. 2016 р. 10:00.
8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів.
8.1. Місце. Нікольська, 24,
район, м. Миколаїв, 54300

каб. № 01.101, Миколаївська область, Центральний

8.2. Дата. 18. 08. 2016 р.
8.3. Час. 11:00:00
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,
проректор з АГР

В.Л. Даниленко

