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02.06.2015

оголо1пвнт{'{
шро проведення в1дкритих торг|в

140569

1 . 
-3амовнитс 

(генеральт_тий замовник) :

1.]. [',]Ё|]шЁ#;*ьъ''";;}лсийл 
профес|;!нлт[л 

'гл!цер] зал|згти'лгтого тра}{спорту

1.3. \41сцез1{аходя(ення: вул.!]|6вченка' 130, пл..|{хоботигт, [арк|вськ а обл.' 624з3

]'1'"1%?31;Ё", 
рахунок замовника (генерального зап.1овнийа): 35418001051885,

1'5' [{осадов1 особи замовника (генерального замовника), упо;*гтовотсегт| зд!йснтовати зв,язокз у[{ас}ти1(а\ти (пр|звище, |м'я, по батьтсов!, посада та адреоа, номер телефону та телефаксу |зз.вн аче1]}1 ям коду шт1;-гсшт| сьт<ого тел еф-онного зв,язку, еле1(трон:та адреса).[{р|звище, !м'я, по батьтсов|: Агссвабльга 0ле:сс,'др;,*',
?елефон: 0571248427 -_----^_нл-.9д^ф

1ел./факс: 0577248427
Б-:та|1 : !р1и1з@р1ш|<}.ог9. ша
[{р|звище, 1ь'{'я, по батьтсов| : Фатссва }{ат:тл!*: Флел<с:т:тдр!вл::т'!е-шефог:: о57 7 248427
1'ел./фат<с : 057'7248427
Б-:та|1 : !р|а(в@р1ш[}п.ог
2' Розпт|р бтод>т<ет:того призначення за ко1пторисом або о.т1кувана варт|сть предмета,закуп|вл1:239737 (дв1ст! тридцять дев'ять т}!сяч с|мсот тридцять с!м) грн. 75 когл.3' Адреса веб-сайту, на якому замов.ником (генеральним за^,{ов}1и1{ом) дода.гковорозм|щусться |нф ормац1я про з ат<уп|влто, лр)'*. р |'. ф , 

":}. |т;форштац|я про предь{ет закутт]влт|:
4' 1' Ёаймен)/ванн'{ г1редмета зйт<угт1вл|:^л<од 05.10.1 _ вуг!лля капл,яне (Буг!лля |(ап!'яне05.10.1 (вуг!ллял к:1п*'ял{е п{ар|{и г 0-100) - 150 толт
4'2' |{1льтс|сть товар|в або обсяг вико}1ання роб1т чи надання послуг: 150 толт4'3' й|сце поставки товар|в, виконання роб1т чи наданн'{ послуг: котельн'| за адресо!озамовника: ву'гл'}}}евченка' 130, пл.,11гоботл.:гл, {::рлс1всь:с:п {:б.гл., 624з34'4' €трок г{остав1{и товар|в, вико1{11н;{я роб!т, "'д,*'*', 

поо'1уг: |1ротлг0п{ 2015 року-<. \']1с:те огр|{п{!|п}{я докуме}ттац!т лсогтт<ур-огтих торг!в: ву.гт.}}]ев!|е!1ка' 130, каб!лтетбухга.глтер!!, пл.-[!ло б отт:н, [арк|в сьт<а об л., 62 453
б' 3абезпс'че1{ня про11озиц|| 

^'"'.ур."'х торг|в (якщо замовник (генеральний замовнитс)виш{.1гас його надати) :

6' 1' Розм1р | вид забезпечення пропозиц|| конт<урсних торг|в: д(е[]0зит; 7000 (с|ьл тттсял.т) грн.6'2' !мтови надання: в д0|{уп'|е!{т:тц![ !(он1(у1)с!{!лх торг!в1 }!с п(]всрт:1стьс-*{ в!д;лов|дно до .л.3ст'.24 3:тлсох*3,

7. 
-11одагптя 

п ропозиц|г} тсотткурсгтих торг1в :

7.1. й{сце: вул.11{ев.ленка' 130, тсаб!лтет бухгалтер|!, м.,||тобот|{!.|' !,арлс|всьлс а обл.' 624з37 .2' (тротс: 02.87.2015р. 09.00
8. Розтсриття пропозиц{й конкурсних торг!в:

|;1#"": 
вул'[11евче1{ка' 13б, тсатб!:т.' лъ:; (2 поверх), пл..|{:оботл'гл, [::р:с|всЁ:са обл.,

8"2. {ата: о2'|]7.2015
8.3. !{ас: 11:00:00
9. {гтформац|я про рамкову угоду:
10' {одат-*сова 1нформац1я: б|льлш дет1!льно в,,|к'|адено в доку]!'е}1тац1[ к0|{курс1{тлх торг!в
1 1. [[ооада, пр|звище та |н1ц|али особи, що п1дписуе оголо1шення:
голова 1(|(т' д||ре[(то|)' Агс.сва 0;:ь:':п Фл"л*сандр|вна

(п1дпис, м. п.)


