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ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
1. Замовник:
1.1. Найменування: КЗК “Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека”
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02216158
1.3. Місцезнаходження: вул.Ю.Савченка, 10, м.Дніпропетровськ, 49006
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35427101041367
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, e-mail).
Прізвище, ім’я, по батькові: Тітова Надія Миколаївна
Посада: директор
Телефон: (0562) 42-31-19
Тел./факс: (0562) 42-31-19
Е-mail: titova@libr.dp.ua
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Департамент культури, туризму, національностей та релігій Дніпропетровської облдержадміністрації, 02227357
2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевих бюджетів
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі: 
2.3. Очікувана ціна одиниці товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у вигляді окремого електронного документу.
3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www.libr.dp.ua
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі: код 58.14.1 - журнали та періодичні видання друковані (Журнали та періодичні видання друковані) - 493 найменування
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 493 найменування
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за адресою замовника
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: січень - грудень 2015 року - 37 найменувань; січень- червень 2015 року – 456 найменувань
6. Місце отримання документації конкурсних торгів: за адресою замовника, 3-й поверх, приймальня
7.1. Розмір і вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається
7.2. Умови надання:
8. Подання пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Місце: за адресою замовника, 3-й поверх, приймальня
8.2. Cтрок: 06.11.2014р. 12.00
9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
9.1. Місце: за адресою замовника, 2-й поверх, конференц-зала
9.2. Дата та час: 06.11.2014р. 14.00
10. Намір укласти рамкову угоду:
11. Додаткова інформація: 
12. Iнформація для оператору прийому: 
13. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Голова комітету з конкурсних торгів Н.М.Тітова
_________________________
(підпис, М. П.)

