
Оголошення про проведення відкритих торгів
1. Замовник
1.1. Найменування: комунальний заклад "Запорізька обласна універсальна наукова 
бібліотека імені О.М. Горького" Запорізької обласної ради.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02222012.
1.3. Місце знаходження: проспект Леніна, 142, м. Запоріжжя, 69600.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35411001024255 в ГУДКСУ у Запорізькій області, 
вул. Дзержинского, 35, м. Запоріжжя, МФО 813015.
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): Гриценко  Людмила
Миколаївна, проспект Леніна, 142, к. 17, м. Запоріжжя, 69600; тел.(061)787-53-43, тел./факс:
(061)787-53-54, zounb  @  yandex  .  ua.
2.  Розмір  бюджетного призначення  за  кошторисом,  або  очікувана  вартість  предмета
закупівлі: 720000,00 грн. (сімсот двадцять тисяч грн. 00 коп.)
3.  Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю
( у разі наявності): www.zounb.zp.ua.
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1 Найменування предмета закупівлі:  58.11.1 Книжки друковані 58.11.11-00.00; 58.11.12-
00.00; 58.11.13-00.00; 58.11.14-00.00; 58.11.15-00.00; 58.11.16-00.00; 58.11.19-00.00
4.2.Кількість товарів або обсяг виконання робіт, чи надання послуг: 5939 примірників
4.3.Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: проспект Леніна, 142, 
      м. Запоріжжя, 69600.
4.4.Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: серпень-грудень 2015 р.
5.Місце отримання документації конкурсних торгів:проспект Леніна, 142, к. 22
      м. Запоріжжя, 69600.
6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів
6.1. Розмір: 21000,00 грн (двадцять одна тисяча грн.)
6.2. Вид: завдаток
6.3. Умови надання:Забезпечення конкурсних торгів не повертається замовником у випадках
визначених  ч.3  ст.24  Закону  України  “Про  здійснення  державних  закупівель”.  Строк  дії
забезпечення 90 днів з дати розкриття пропозиції конкурсних торгів.
7. Подання пропозиції конкурсних торгів.
7.1. Місце: пр. Леніна, 142, к. 22, м. Запоріжжя, 69600
7.2. Строк: 31.07.2015, 09:30
8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів.
8.1. Місце: пр. Леніна, 142, к. 21, м. Запоріжжя, 69600
8.2. Дата: 31.07.2015
8.3. Час: 10:00
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                                                                       О. М. Кійко 
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