Запит цінових пропозицій
1. Замовник:
1.1. Найменування: Виконавчий комітет Бориславської міської ради
1.2. Код за ЄДРПОУ. 22400792.
1.3. Місцезнаходження. 82300, Львівська обл., м.Борислав, вул.Шевченка, 42
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: Р/Р 35419001026340, 35413007026340 в
ГУДКСУ у Львівській області , МФО 825014.
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). Дурбак Роман
Володимирович, перший заступник міського голови, голова комітету з конкурсних
торгів, 82300, Львівська обл., м.Борислав, вул.Шевченка, 42, тел.(03248)52151, факс
(03248)52952, E-mail: boryslavrada@ukr.net
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета
закупівлі:
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю: www.boryslavmvk.gov.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі. ДКПП 016-2010, 19.20.2 – Паливо рідинне та
газ; оливи мастильні (Паливно- мастильні матеріали Бензин А-92 , А -95, Дизельне
паливо)
4.2.Опис предмета закупівлі чи його частин(якщо замовник передбачає подання
цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші
параметри. 19.20.2 – Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (паливно- мастильні
матеріали Бензин А-92-6000л , А -95-600 л, дизельне паливо-3500л)
4.3. Місце поставки товарів або надання послуг: вул.Шевченка,42 м.Борислав,
Львівська обл., 82300
4.3. Строк поставки товарів або надання послуг: до 31 грудня 2015 р.
5. Основні умови договору: Відповідно до розділу IX Закону України «Про
здійснення державних закупівель» від 01.06.10 № 2289-VI.
6. Строк дії цінових пропозицій. не менше 120 днів.
7. Подання цінових пропозицій:
7.1. Місце. вул.Шевченка, 42 м.Борислав, Львівська обл.,82300, кабінет першого
заступника міського голови. Спосіб доставки поштою або особисто.
7.2. Строк: До 25.02.2015 р. до 10 год. 00 хв. за київським часом.
8. Розкриття цінових пропозицій:
8.1. Місце. вул.Шевченка,42 м.Борислав, Львівська обл.,82300, кабінет першого
заступника міського голови
8.2. Дата. 25.02.2015 р .
8.3. Час. 11 год. 00 хв. за київським часом.
9. Додаткова інформація.
Тел. 03248(54264)
Голова комітету з конкурсних торгів,
перший заступник міського голови

Дурбак Р.В.

