
 

           

                  ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 
 

                        вул. Кутузова, 18/9, м. Київ 133, 01601, тел. (044) 285-12-74, факс (044) 286-79-85 

                                                       www.spfu.gov.ua  Код ЄДРПОУ 00032945 

 

23.03.2015    № 10-28-5666_ 

На № ______від _________________ 

Державне підприємство «Зовнішторгвидав України» 

01601,  м. Київ, вул. Воровського, 22, оф.70 

 
ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення відкритих торгів 

 

1. Замовник (генеральний замовник). 

1.1. Найменування: Фонд державного майна України. 

1.2. Код за ЄДРПОУ : 00032945. 

1.3. Місцезнаходження : вул. Кутузова, 18/9, м. Київ 133, 01601 

1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника): 35216001005357. 
1.5. Посадові особи замовника (генерального 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): - Воронін Микола Володимирович – начальник 

відділу управління інформаційною структурою, тел. (044) 200-31-68; з процедурних питань – Танюк 

Ксенія Борисівна – заступник начальника відділу організації та здійснення державних закупівель, 

тел. (044) 200-35-76) (вул. Кутузова, 18/9, м. Київ 133, 01601, Україна) . 

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 500 000,00 

грн. 

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником (генеральним замовником) додатково розміщується інформація 

про закупівлю: www.spfu.gov.ua. 

4. Інформація про предмет закупівлі. 

4.1. Найменування предмета закупівлі: Послуги щодо передавання даних і повідомлень (код 61.10.1 

згідно з ДК 016:2010) (послуги з налаштування і підтримки функціонування корпоративної мережі 

державних органів приватизації) 

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

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул. Кутузова, 18/9, м. Київ 133, 01601 

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: червень – грудень 2015 року   

5. Місце отримання документації конкурсних торгів: вул. Кутузова, 18/9, м. Київ 133, 01601 

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

надати): не вимагається. 

6.1. Розмір: -----------. 

6.2. Вид: ------------. 

6.3. Умови надання: -----------. 

7. Подання пропозицій конкурсних торгів. 

7.1. Місце: вул. Кутузова, 18/9, м. Київ 133, 01601 

7.2. Строк: 28.04.2015 до 10-00. 

8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

8.1. Місце: вул. Кутузова, 18/9, кім. 303, м. Київ 133, 01601 

8.2. Дата: 28.04.2015 . 

8.3. Час: о 15-00. 

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. 

Заступник голови комітету з конкурсних торгів      Синенко О.І. 
 

вик. Танюк К.Б. 

тел. 200-35-76 

 

 

http://www.spfu.gov.ua/
http://www.spfu.gov.ua/

