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1. Замовник (генеральний замовник):
1.1. Найменування: МКП “Хмельницьктеплокомуненерго”
1.2. Код за ЄДРПОУ: 03356571
1.3. Місцезнаходження: вул.Пересипкіна, 5, м.Хмельницький, 29009
1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника): р/р 26003301021233 в ХОУ
ПАТ “Державний Ощадний Банк”
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).
Прізвище, ім’я, по батькові: Літвінович Андрій Олексійович
Посада: начальник РТМ 3
Телефон: (0382)70-06-35
Тел./факс: (0382)70-06-35
Е-mail: tender@teplo.km.ua
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:
3000000 (три мільйони) грн.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником (генеральним замовником) додатково
розміщується інформація про закупівлю: teplo.km.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 19.20.2 - паливо рідинне та газ; оливи
мастильні (Лот1 - бензин марки А92, або еквівалент; Лот2 - бензин марки А95, або
еквівалент; Лот3 - дизельне паливо, або еквівалент; Лот4 - газ скраплений, або
еквівалент.) - Лот1 - 17000л. Лот2 - 20000л. Лот3 - 90000л. Лот4 - 70000л.: лот 1 - бензин
марки А92, або еквівалент - 17000л.; лот 2 - бензин марки А95, або еквівалент - 20000л.;
лот 3 - дизельне паливо, або еквівалент - 90000л.; лот 4 - газ скраплений, або еквівалент
- 70000л.
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: Лот1 - 17000л. Лот2 20000л. Лот3 - 90000л. Лот4 - 70000л.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за адресою замовника; лот
1 - за адресою замовника, лот 2 - за адресою замовника, лот 3 - за адресою замовника,
лот 4 - за адресою замовника
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: лот 1 - протягом 2016року,
лот 2 - протягом 2016року, лот 3 - протягом 2016року, лот 4 - протягом 2016року;
протягом 2016року
5. Місце отримання документації конкурсних торгів: за адресою замовника, каб.36
6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник (генеральний замовник)
вимагає його надати):
6.1. Розмір і вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів: не вимагається
6.2. Умови надання:
7. Подання пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Місце: за адресою замовника, каб.36
7.2. Cтрок: 19.02.2016р. 12.00, лоти 1-4 - 19.02.2016р. 12.00
8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Місце: за адресою замовника, каб.15
8.2. Дата: 19.02.2016, лоти 1-4 - 19.02.2016
8.3. Час: 14:00:00, лоти 1-4 - 14:00:00

9. Інформація про рамкову угоду:
10. Додаткова інформація: кваліфікаційні критерії - відповідно до ст.16 Закону. Більш
детально - у конкурсній документації
11. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Начальник РТМ 3 Літвінович А.О
_________________________
(підпис, М. П.)

