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ЗАПИТ 

цінових пропозицій 

1. Замовник: 

1.1. Найменування: КМУ “Чернівецька обласна психіатрична лікарня” 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 02005929 

1.3. Місцезнаходження: вул.Мусоргського, 2, м.Чернівці, 58005 

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35415001031244, 35423101031244 

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). 

Прізвище, ім’я, по батькові: Сустроєва Світлана Миколаївна 

Посада: Заступник головного лікаря з економічних питань 

Телефон: (03722)45111 

Тел./факс: (03722)40700 

Е-mail: bukpsihiatria@yandex.ua 

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 

240000 (двісті сорок тисяч) грн. 

3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: 

www.bukmental.com.ua 

4. Інформація про предмет закупівлі: 

4.1. Найменування предмета закупівлі: код 31.01.1 (39130000-2) - меблі конторські/ офісні та 

меблі для підприємств торгівлі (Диван - 9 од; стіл офісний - 16 од.; стіл комп’ютерний - 1 

од.; тумба офісна - 3 од.; шафа для документів - 10 од.; шафа для одягу - 18 од.; шафа для 

документів відкрита - 6 од.; шафа для документів з замком - 3 од.; шафа секційна - 7 од.; 

стіл круглий - 1 од.; стіл учнівський - 8 од.; стіл для засідань - 1 од.; стелаж металевий - 2 

од.; стіл логопеда - 1 од.; стіл для занять - 1 од.; тумба процедурна - 1 од.; шафа медична - 

3 од.; пенал медичний - 1 од.; шафа для медичного кабінету - 1 од. ) - 89 од. 

4.2.Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових 

пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри  

4.3. Місце поставки товарів або надання послуг: За адресою замовника 

4.4. Строк поставки товарів або надання послуг: червень 2016 р. 

5. Основні умови договору: у відповідності до ст. 40 Закону 

6. Строк дії цінових пропозицій.: 120 днів 

7. Подання цінових пропозицій: 

7.1. Місце та спосіб: за адресою замовника, адмінкорпус, приймальня головлікаря; 

особисто або поштою 

7.2. Cтрок: 10.05.2016р. 10.30 

8. Розкриття цінових пропозицій: 

8.1. Місце: за адресою замовника, адмінкорпус, кабінет засідань 

8.2. Дата: 10.05.2016 

8.3. Час: 11:00:00 

9. Додаткова інформація:  

10. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення: 

Голова комітету з конкурсних торгів - Азов Ю.Ф. 

_________________________ 

(підпис, М. П.) 


