
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів

1. Найменування замовника* : Хмельницький окружний адміністративний суд.

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 35173158.

3. Місцезнаходження замовника*: 29009, м. Хмельницький, вул. Козацька, 42.

4. Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:
З організаційних питань:
Керівник апарату суду, заступник голови тендерного комітету - Розумняк Олена
Володимирівна,
тел.: (0382) 64-15-77
е-майл: kerap@adm.court.gov.ua
Секретар тендерного комітету -  Доробалюк Світлана Вікторівна 
Тел..: (0382) 64-10-61 
е-майл: buh@adm.km.court.gov.ua 
З технічних питань:
Головний спеціаліст- Самишев Олександр Володимирович
тел.: (0382) 64-15-77
е-майл: admin2@adm.km.court.gov.ua

5. Конкретна назва предмета закупівлі: 26.20.1 Машини обчислювальні, частини 
та приладдя до них (СРУ ДК021:2015-30200000-1 Комп’ютерне обладнання та 
приладдя)

6. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):
26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (СРУ ДК021:2015- 
30200000-1 Комп’ютерне обладнання та приладдя)

7. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
Лот № 1:
1.Стаціонарний персональний комп’ютер -  7 од.
2. Копіювальний апарат (лазерний) чорно-білий з додатковим картриджем -  1 од.
3. Багатофункціональний апаратний комплекс -  3 од.
4. Апаратний комплекс -  4 од.
5. Багатофункціональна робоча станція -  2
6. Сканер -  2 од.
7. Система відеоконференцзв’язку -  1 од.
Лот №2:
1. Система фіксування судового процесу (ліцензійна) -  3 од.

8. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг:
29009, м. Хмельницький, вул. Козацька, 42

9. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Протягом 15 
робочих днів з дня підписання договору

10. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 
предмета закупівлі: 301 400,00 ( триста одна тисяча чотириста грн., 00 коп.) з ПДВ, 
в т.ч. лот №1 232 400,00 (двісті тридцять дві тисячі чотириста грн., 00 коп.) з 
ПДВ;
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лот №2 69 000, 00 ( шістдесят дев’ять тисяч гри., 00 коп.) з ПДВ.

11. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1 % ( лот №1 -  2324,00 гри.; лот 
№2 -690,00 гри.)

12. Математична формула, яка буде застосовуватися при проведенні електронного 
аукціону для визначення показників інших критеріїв оцінки* :
РР = Р /(1 + (УУ + ^2  + ... + Рп)/РУ), де:
РР - приведена ціна;
Р - ціна;
Б1 ... Бп - питома вага інших критеріїв оцінки, запропонованих учасником;
РУ - питома вага критерію "ціна"

13. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 11.10.2016року

14. Розмір забезпечення тендерних пропозицій ( якщо замовик вимагає його 
надати): Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається.

15. Вид забезпечення тендерних пропозицій ( якщо замовник вимагає його надати): 
Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається.

16. Дата та час розкриття тендерних пропозицій*:

17. Дата та час проведення електронного аукціону*:

18. Строк, на який укладається рамкова угода**

19. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду **

* Заповнюється електронною системою закупівель автоматично.
* * Заповнюється замовником у разі здійснення закупівель за рамковими угодами.


