
Виконавчий комітет Рівненської міської ради
Управлінням транспорту і зв'язку

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«РІВНЕЕЛЕКТРОАВТОТРАНС»
РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Україна, 33027 р/р: 26001060484240 в ПАТ КБ "ПриватБанк" м. Рівне

 м. Рівне, вул.Д.Галицького, 23 МФО: 333391, код ЗКПО:03362844

тел/факс (0362) 23-17-73, kpreat@ukr.net свід. № 100262681, ІПН № 033628417161
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№ _______
"____" _______________ 2015 року

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів 

1. Замовник: 

      1.1. Найменування.

       Комунальне підприємство “Рівнеелектроавтотранс” Рівненської міської ради

            1.2. Код за ЄДРПОУ.  03362844

            1.3. Місцезнаходження.: вул. Данила Галицького,буд.№ 23,Україна, м. Рівне , 33027

      1.4. Реєстраційний рахунок замовника:  р/р№26001060484251 

             РФ  ПАТ КБ “ПриватБанк”, МФО 333391, код ЗКПО 03362844   

       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, електронна адреса).

      Начальник виробничо-технічного відділу, заступник голови комітету з конкурсних

             торгів Максимчук Сергій Андрійович, Україна, 33027, м.Рівне, вул.Данила

            Галицького, буд. №23,тел (0362) 23-34-46, e-mail: tenderkpreat@ukr.net

      Інженер виробничо-технічного відділу, секретар комітету з конкурсних торгів

      Плисюк Валентина Степанівна, Україна, 33027 м.Рівне,  вул. Данила Галицького,

            буд. №23,тел (0362) 23-34-46,  факс: (0362) 23-17-73, e-mail: tenderkpreat@ukr.net

       2.  Розмір  бюджетного призначення за  кошторисом або очікувана вартість предмета

закупівлі:1000 000 гривень(один мільйон гривень)

 3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про  

 закупівлю : не розміщувалась

4. Інформація про предмет закупівлі:

      4.1. Найменування предмета закупівлі.

      30.99.1 Засоби та устаткування транспортні, інші, н.в.і.у. (тролейбуси бувші в     

      користуванні  Skoda 14TR  або еквівалент)

      4.2.Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.

      Дві одиниці



      4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

       вул. Данила Галицького,буд.№23, Україна,  м.Рівне, 33027

      4.4 .Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;

       протягом   2015 року

5.Місце отримання документації конкурсних торгів:  особисто або поштою за адресою -

вул. Данила Галицького, буд.№23, Україна, 33027, м. Рівне

6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати):

Не вимагається

6.1. Розмір. -

6.2. Вид. -

6.3. Умови надання.-

7. Подання пропозицій конкурсних торгів: 

      7.1. Місце.

         Особисто  або поштою за адресою:вул. Данила Галицького, буд.№23, виробничо-

технічний відділ, 2-й поверх, Україна,  м. Рівне, 33027

       7.2. Строк.

      До 11 год. 00 хв.(за київським часом)  “28”травня 201  5   року

 8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:

       8.1 Місце.

             вул. Данила Галицького, буд.№23, зал інструктивних нарад, 3-й поверх, 

              Україна,  м.Рівне, 33027   

       8.2. Дата.

      “28”травня 2015 року

 8.3 Час.  12год .00 хв за київським часом

9. Інформація про рамкову угоду

9.1Строк, на який укладається рамкова угода

      9.2 Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду

      10. Додаткова інформація. Тел. для довідок (0362) 23-34-46

 Голова комітету з конкурсних торгів,     

 Головний інженер комунального  підприємства

“Рівнеелектроавтотранс” Рівненської міської ради                                В.М.Блащук
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