ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
1. Замовник (генеральний замовник).
1.1. Найменування. Державне спеціалізоване підприємство
«Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП
«ЦППРВ»).

1.2. Код за ЄДРПОУ. 37197102.
1.3. Місцезнаходження.
Вул. Кірова, 52, Київська обл., м. Чорнобиль, 07270.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника).
Р/р 35234001078117 в Державній казначейській службі України м. Київ,
МФО 820172.

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).
– з організаційних питань – Сич Сергій Володимирович, секретар комітету з
конкурсних торгів, тел./факс (04593) 5-10-74, e-mail:tk_complex@ukr.net
– з технічних питань – Ігнатьєв Олександр Євгенійович, начальник ПВВ,
тел./факс (04593) 5-24-98, (04593) 5-17-08, (044) 246-58-95.

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана
вартість предмета закупівлі. 324207 гривень.
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником (генеральним замовником)
додатково розміщується інформація про закупівлю. www.cemrw.com
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі. ДК 016:2010 - 77.32.1 Послуги
щодо оренди та лізингу будівельних та інженерно-будівельних машин і
устаткування, ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45520000-8

(Прокат обладнання з оператором для виконання земляних робіт) послуги
бульдозера).

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
Переміщення та компактування радіоактивних відходів – 6070 м3.

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Пункт
захоронення радіоактивних відходів «Буряківка», зона відчуження.

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
Протягом 2016 року.

5. Місце отримання документації конкурсних торгів. Вул. Кірова, 52,
каб. № 2, Київська обл., м. Чорнобиль, 07270.

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. Кірова, 52, каб. 29, Київська обл., м. Чорнобиль, 07270.
7.2. Строк. До 05.04.2016, 09.00.
8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів.
8.1. Місце. Вул. Кірова, 52, каб. 21, Київська обл., м. Чорнобиль, 07270.
8.2. Дата. 05.04.2016.
8.3. Час. 09.15.
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. За додатковою інформацією звертатися до
Ігнатьєва О. Є., тел. (04593 ) 5-24-98.

Голова комітету з конкурсних торгів –
заступник директора

Ю.І. Рейхтман

