
 

                                              

 

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД  міста КИЄВА 

01601, м. Київ, вул. К.Каменєва, 8 

 

№ 03-5/201 /13  від 10.07.2013 

 

 

Державне госпрозрахункове видавничо-поліграфічне  

підприємство "Зовнішторгвидав України" 

вул. Воровського, 22, м. Київ 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення відкритих торгів  

1. Замовник: 

 
1.1. Найменування. Окружний адміністративний суд міста Києва 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 34414689 
1.3. Місцезнаходження. Україна,  м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 8, 

01601 
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. р/р 35228007004303 ГУДКСУ у м. Києві,  

МФО 820019  
1.5. Посадові особи 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, e-mail)  

Келеберда Володимир Іванович, Голова комітету з 

конкурсних торгів, суддя, Україна, м. Київ, вул. 

Командарма Каменєва, 8, 01601,  

тел. (044) 5915535,  inbox@adm.ki.court.gov.ua 

1.6. Головний розпорядник коштів (повне 

найменування та ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ). 

Державна судова адміністрація України (26255795) 

 

2.  Фінансування закупівлі:  
2.1. Джерело фінансування закупівлі. Державний бюджет України 
2.2. Розмір бюджетного призначення за 

кошторисом або очікувана вартість закупівлі 

(не для друку, не для оприлюднення). 

 

 

- 

2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі 

закупівлі товару) (не для друку, не для 

оприлюднення). 

- 

3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, 

на якому розміщується інформація про закупівлю: 

www.tender.me.gov.ua 

 

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково 

розміщується інформація про закупівлю 

http://oask.gov.ua 

5. Інформація про предмет закупівлі: 
5.1. Найменування предмета закупівлі. Послуги з робіт електромонтажних код 43.21.1 за 

ДК 016:2010: 
Лот 1- послуга зі створення та впровадження системи 

пожежної сигналізації, код 43.21.1 (43.21.10-00.10) за ДК 

016:2010 «Монтаж систем пожежної сигналізації»; 

Лот 2- послуга зі створення та впровадження системи 



    

 

 

 

 

 

охоронної сигналізації, код 43.21.1 (43.21.10-00.20) за ДК 

016:2010 «Монтаж систем охоронної сигналізації»; 

Лот 3- послуга зі створення та впровадження 

перепускної системи, код 43.21.1 (43.21.10-00.90) за ДК 

016:2010 «Роботи електромонтажні, інші»; 

Лот 4- послуга зі створення та впровадження системи 

відеонагляду, код  43.21.1 (43.21.10-00.90) за ДК 

016:2010 «Роботи електромонтажні, інші». 
5.2. Кількість товарів або обсяг 

виконання робіт чи надання послуг.  
одна двоповерхова будівля, 1011,7 кв.м  

5.3. Місце поставки товарів, виконання 

робіт, надання послуг. 
місто Київ, вул. Васильківська (Червоноармійська), 81-а 

5.4. Строк поставки товарів, виконання 

робіт, надання послуг. 
протягом 2013 року 

6. Місце отримання 

документації конкурсних 

торгів. 

за адресою замовника, канцелярія 

7. Забезпечення пропозиції 

конкурсних торгів (якщо 

замовник вимагає його 

надати): 

 

7.1. Розмір. не вимагається 
7.2. Вид. не вимагається 
7.3. Умови надання. не вимагається 

8. Подання пропозицій 

конкурсних торгів: 
8.1. Місце. 

 

за адресою замовника, канцелярія 

особисто або поштою 
8.2. Строк. Дата 21.08.2013 

Час 08:00 

9. Розкриття пропозицій 

конкурсних торгів: 

 

9.1. Місце. за адресою замовника, каб. №16 
9.2. Дата. 21.08.2013 
9.3. Час. 09:00 

10. Додаткова інформація. Відсутня 

 

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів 

 

 

 

В.І.Келеберда 

Секретар комітету з конкурсних торгів О.Ю.Євменова 


