
ЗАПИТ 

цінових пропозицій  

 

1. Замовник:   

1.1. Найменування. Харківський національний економічний університет імені Семена 

Кузнеця 

1.2. Код за ЄДРПОУ. 02071211  

1.3. Місцезнаходження. Просп. Леніна, буд. 9-А, Харківська обл., м. Харків, 

Дзержинський р-н, 61166  

1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35225202001151 у ГУДКСУ в Харківській області; 

вул. Бакуліна, буд. 18, Харківська обл., м. Харків, Дзержинський р-н, 61166; МФО 

851011  

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, електронна адреса. Отенко Василь Іванович - заступник 

керівника (проректор з науково-педагогічної роботи), Чала Ірина Вікторівна  - 

провідний фахівець з державних закупівель; просп. Леніна, буд. 9-А, каб. 333, 

Харківська обл., м. Харків, Дзержинський  р-н, 61166, тел./факс (057) 702-02-00, 702-09-

35, omp@ksue.edu.ua 

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі. 

210 000 (двісті десять тисяч) гривень 00 копійок  

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про 

закупівлю. http://www.hneu.edu.ua/ 

4. Інформація про предмет закупівлі.  

4.1. Найменування предмета закупівлі. Послуги щодо друкування, інші (послуги щодо 

друкування екзаменаційних бланків, дипломів про вищу освіту, залікових книжок, 

посвідчень, фірмових бланків, фірмових конвертів, буклетів, обкладинок, папок), код 

за ДК 016:2010 - 18.12.1  

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. Опис 

предмета закупівлі, у тому числі його необхідні технічні та інші параметри визначені в 

додатковій інформації до запиту цінових пропозицій; 12 найменувань послуг 

4.3. Місце поставки товарів або надання послуг. Просп. Леніна, буд. 9-А, Харківська обл., 

м. Харків, Дзержинський р-н   

4.4. Строк поставки товарів або надання послуг. Липень - грудень 2015 року 

5. Основні умови договору. Основні умови договору визначені замовником з 

урахуванням положень Цивільного і Господарського кодексів України та Закону і 



зазначені в додатковій інформації до запиту цінових пропозицій 

6. Строк дії цінових пропозицій. 120 днів з дня розкриття цінових пропозицій 

7. Подання цінових пропозицій.  

7.1. Місце та спосіб подання. Просп. Леніна, буд. 9-А, каб. 333, Харківська обл., м. 

Харків, Дзержинський р-н, 61166; особисто або поштою 

7.2. Строк. 09.07.2015 року до 09:00 год. 

8. Розкриття цінових пропозицій.  

8.1. Місце. Просп. Леніна, буд. 9-А, каб. 333, Харківська обл., м. Харків, Дзержинський  

р-н, 61166 

8.2. Дата. 09.07.2015 року 

8.3. Час. 10:00 год. 

9. Додаткова інформація. Більш детально – в додатковій інформації до запиту цінових 

пропозицій. 

 

 Заступник керівника  

(проректор з науково- 

педагогічної роботи)                        ___________________  Отенко В.І. 
                                 (підпис, М.П.) 

 

 


