
ОГОЛОШЕННЯ  

про проведення відкритих торгів 

1. Найменування замовника: Фонд державного майна України. 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 00032945. 

3. Місцезнаходження замовника: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133. 

4. Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками:  

- з технічних питань – Ясінська Оксана Олександрівна, головний спеціаліст відділу по роботі 

з питань державних закупівель та підготовки договорів, телефон  (044) 200-35-76, e-mail: 

ksenika_mel@ukr.net; 

- з організаційних питань – Леонова Юлія Михайлівна, головний спеціаліст відділу по роботі 

з питань державних закупівель та підготовки договорів, телефон (044) 200-33-40, телефакс: (044) 

280-42-51, e-mail: yana@spfu.gov.ua. 

5. Конкретна назва предмета закупівлі: Послуги з прибирання будинків та прилеглої території 

Фонду державного майна України. 

6. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) 

(за наявності): 90910000-9 - Послуги з прибирання. 

7. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 послуга. 

8. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 01133, м. Київ, вул. 

Генерала Алмазова, 18/9, та в частини приміщень будинку за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала 

Алмазова, 18/7. 

9. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Протягом 2018 року. 

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

850 000,00 грн (вісімсот п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ. 
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1. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість частин предмета 

закупівлі (лотів) (за наявності): -----------. 

11. Розмір мінімального кроку пониження ціни:  1%. 

12. Математична формула, яка буде застосовуватися при проведенні електронного аукціону для 

визначення показників інших критеріїв оцінки: ---------. 
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1. Інші критерії, що застосовуватимуться під час оцінки тендерних пропозицій, та їх питома вага 

(за наявності): ----------. 

13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 24.01.2018 року. 

14. Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):                            

Не вимагається. 

15. Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):---------. 

16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 

17. Дата та час проведення електронного аукціону: 

18. Строк, на який укладається рамкова угода: --------. 

19. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду: --------. 

 

 

Голова тендерного комітету         А. Сачівко 


