
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України 15 вересня 2014 року N 1106 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення відкритих торгів 

1. Замовник (генеральний замовник). 

1.1. Найменування. Комунальне підприємство «Київблагоустрій» виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

1.2. Код за ЄДРПОУ. 26199708 

1.3. Місцезнаходження. вул. Дегтярівська, 31, корпус 2, м. Київ, 03057 
 

1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника). 35442102028189,  ГУ 

ДКСУ у м. Києві, МФО 820019 

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). Кліпа Іван 

Анатолійович, директор КП «Київблагоустрій», вул. Дегтярівська, 31, корпуc 2, кабінет №212, 

м. Київ, 03057, телефон: (044)489-32-99, 489-31-49, Е-таіl:kyivblago.tender@gmail.com  

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 

закупівлі. 515 400 (п’ятсот п'ятнадцять тисяч чотириста) гривень 00 копійок з ПДВ. 

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

розміщується інформація про закупівлю. www.gukbm.kiev.ua, www.tender.finaudit.kiev.ua  
4. Інформація про предмет закупівлі. 

4.1. Найменування предмета закупівлі. Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (код по ДК 

016:2010 -19.20.2 ) бензин А-92, дизпаливо. 

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. Бензин А-92-9440 л, 

дизпаливо – 15000 л. 

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. м. Київ  

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

5. Місце отримання документації конкурсних торгів. вул. Дегтярівська, 31, корпус 2, 

кабінет №209, м. Київ, 03057 

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

вимагає його надати). 
 

6.1. Розмір. не вимагається 

6.2. Вид. - 

6.3. Умови надання. - 

7. Подання пропозицій конкурсних торгів. 

7.1. Місце. вул. Дегтярівська, 31, корпус 2, кабінет №209, м. Київ, 03057 

7.2. Строк. 19.11.2015р. до 10 год. 00 хв. 

8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

8.1. Місце. вул. Дегтярівська, 31, корпус 2, кабінет №209, м. Київ, 03057 

8.2. Дата. 19.11.2015р. 

8.3. Час. 13 год. 00 хв. 

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. Для отримання додаткової інформації звертатись за                  

тел. (044)489-31-49. 

Директор КП «Київблагоустрій», 

голова комітету з конкурсних торгів        Кліпа І. А. 
 

 

http://www.gukbm.kiev.ua/

