
ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення відкритих торгів 

1. Замовник (генеральний замовник). 

1.1. Найменування:  
Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 19480600 

1.3. Місцезнаходження: вул. Фрунзе, 85, м. Київ, 04080 

1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника). 

р/р №2600602114474 в ПАТ АБ  «Укргазбанк», м.Київ, МФО 320478 

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). 

Горуля Юлія Володимирівна, начальник відділу економіки і фінансів; вул. Фрунзе, 85, м. Київ, 

04080, тел.: (044) 206-51-23. 

Анісіфорова Світлана Анатоліївна, начальник відділу конкурсних процедур; вул. Фрунзе, 85, м. 

Київ, 04080, тел. (044) 206-51-15, 206-51-16, факс (044) 206-51-60, e-mail: anisiforova@uie.kiev.ua    

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 

закупівлі: очікувана вартість закупівлі: 5 758 000,00 грн. (п'ять мільйонів сімсот п'ятдесят вісім 

тисяч гривень 00 коп.) без ПДВ. 

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

розміщується інформація про закупівлю: www.uie.kiev.ua  

4. Інформація про предмет закупівлі. 

4.1. Найменування предмета закупівлі. 

Послуги фінансові, крім страхування та пенсійного забезпечення, інші, н. в. і. у. (фінансові 

послуги банків з купівлі, продажу та конвертації валют). 

Код предмета закупівлі на основі Державного класифікатору ДК 016:2010 за показником п’ятого 

знаку – 64.99.1. 

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

зазначений в Додатку 3 до документації конкурсних торгів. 

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

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 

від дати укладання Договору про закупівлю до 31.12.2016р. включно 

5. Місце отримання документації конкурсних торгів. 

вул. Фрунзе, 85, кімната № 540, м. Київ, 04080, особисто або поштою (в т.ч. електронною) 

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. Фрунзе, 85, кімната № 540, м. Київ, 04080, особисто, кур’єром або поштою 

7.2. Строк: 10.06.2015 до 10:00 

8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

8.1. Місце: вул. Фрунзе, 85, кімната переговорів, м. Київ, 04080. 

8.2. Дата: 10.06.2015 

8.3. Час: об 11:00 

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: більш детальна інформація на веб-порталі Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України за адресою www.tender.me.gov.ua.  

Голова комітету з конкурсних торгів ДПЗД «Укрінтеренерго» 

заступник директора з питань економіки та фінансів  

Котляренко Д.В. 

____________________ 
      (підпис, М.П.) 
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