ОГОЛОШЕННЯ

про проведення вiдкритих торгiв
UA-202 1 -07-09-000665_ь

РАДИ
ВIДДIЛ ОСВIТИ БАЛАКJIIЙСЬКОI MICьKOI

XAPKIBCЬKOI ОБЛАСТI

Юридична особа, яка забезпечуе потреби держави
або територiальноi громади

44tt4Ot4
64207,YKpaiHa, XapKiBcbKa область, Балаклiя,
вул.Щентральна, будинок 16

Контактна особа замовника,
;;;;-;;;;ека здiйспювати зв,язок
учасниками:
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balakiiya.kh@gmail.com

Товари
сировини)
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Поставка товару
l,

пiсляоплата

очiкувана BapTicTb предмета
закупiвпi:
закупiвлi:
Щжерело фiнансування
Щжерело фiнансуваншя закупiвлi

з0
94в 000,00 UAH

Тип днiв

Розмiр оплати,

Календарнi

100

(%)

94в000 UAH

4 740,00 UAH
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МатематЕчна формула.для

' розраху"ку приведеноi цiни
застосування):

(у разi

ii

вiдсутня

25 липня 202t t2:00

yKpaiHcbKa

вiдсутнiй, пiсля завершення електронного аукцiону
26 липня 202L tЗ:41

гарантiя фiнансовоi установи
2в440 UAH
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лрмацiя про необхidнi mехнiчнi, якiснi mа кiлькiснi харакmерuсmuкu преdмеmа закупiвлi mехнiчнi вuмоzu do преdмеmа заtупiвлi
Щеревина
(брикети паливнi з деревноТ сировини)
код по [К 021:2015 - 03410000-7

ТЕХН IЧ IIЛ С ПЕ Ц И Ф I КЛЦIЯ

2.з. З метою дотримання умов охорони здоров'я та безпеки працi в мiсцях
у складi пропозицiТ учасник повинен надати чинний на момент подачi пропозицii, серт
СИЛаМИ УЧаСНИКа, ТО ВiДПОВiднiсть учасника) вимогам мiжнародних стандартiв

ISO 4500l:2018
"СистемИ менеджмеНту охороНи здоров'Я та безпекИ працi", чинниЙ на перiоД поставки.-Якщо
учасник надае сертифiкат, виданий не на його iм'я, то такий rIасник повинен надати
власника сертифiкату, виданий учаснику на право використання даних
докумейiВ
закупiвлi.
Мiсце постачання товару (вiдповiдно до заявок):

Перелiк закладiв освiти вiддiлу освiти БалаклiйськоТ MicbKoT ради

м

Назва заюлаdу

Аdреса

п/п

1

2

)

Протопопiвськи й навчально-виховний
комплекс "загальноосвiтнiй навчальний
tаклад I-II ступенiв - дошкiльний
rавчальний заклад" БалаклiйськоТ
rайонноТ ради XapKiBcbKoT областi

вул. Стовбова,13, с. Протопопiвка, Балаклiйський
р-

Волохово-Ярський дитячий навчальний
}аклад Балаклiйськоi MicbKoi ради
Каркiвськоi областi

вул. Миру,3, с. Волохiв Яр, ЧугуiЪський
р-н.,

Мiловськи й дитячий навчальний заклад
БалаклiйськоТ MicbKoT ради XapKiBcbKoT
lбластi"

вул. Шкiльна,1, с. Мiлова, Балаклiйський
р-н.о ],

а, XapKiBcbKa обл.

KapKiBcbKa обл.

KapKiBcbKa обл.

'].i,

