ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106

ЗАПИТ
цінових пропозицій
1. Замовник.
1.1. Найменування: Державний науково-дослідний інститут МВС України.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 34045600
1.3. Місцезнаходження: пров. Кутузова, 4-А, м. Київ, 01011
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35228201003478 в ГУ ДКСУ у м.
Києві, МФО 820019, адреса: вул. Л.Первомайського, 9-А, м. Київ, 01133
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): Вовк Оксана Володимирівна, заступник начальника ФЕВ, пров.
Кутузова, 4-А, каб.12, м. Київ, 01011, тел./факс (044) 280-43-27, моб.(095)
833-84-97, vovk.oksana@ukr.net
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість
предмета закупівлі: за кошторисом 499750,00 (чотириста дев’яносто
дев`ять тисяч сімсот п’ятдесят грн., 00 коп.), в т.ч. ПДВ
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується
інформація про закупівлю: wwww.dndi.mvs.gov.ua
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі: паливо рідинне та газ; оливи
мастильні
(бензин А-95, А-92, ДП (по талонах)) за кодом 19.20.2.
4.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає
подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні
та інші параметри: бензин А-95-16800 л, А-92-3600 л, ДП-3500 л (по талонах)
4.3. Місце поставки товарів або надання послуг: пров. Кутузова,4-А, м.
Київ, 01011 (за місцем знаходження замовника)
4.4. Строк поставки товарів або надання послуг: листопад - грудень 2015
року.
5. Основні умови договору: відповідно до статті 40 Закону України «Про
здійснення державних закупівель» від 10.04.14 р. № 1197-VII (зі
змінами) та істотних умов, зазначених у Додатку № 3
6. Строк дії цінових пропозицій: 120 днів з дати розкриття цінових
пропозицій
7. Подання цінових пропозицій.
Місце та спосіб подання: пров. Кутузова, 4-А, каб.12, м. Київ, 01011;
особисто або поштою
Строк: 26.10.2015 р. до 13:00 год.
8. Розкриття цінових пропозицій

Місце: пров. Кутузова, 4-А, зал засідань, м. Київ, 01011
Дата: 26.10.2015 р.
Час: 15:00 год.
9. Додаткова інформація: у складі цінової пропозиції учасник повинен
надати документи, зазначені у додатках 1-4 до запиту цінових
пропозицій
Голова комітету з конкурсних торгів
Начальник
ДНДІ МВС України

Т.О. Проценко

