
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів

1. Замовник (генеральний замовник).
1.1. Найменування:
Хмельницький окружний адміністративний суд
1.2. Код за ЄДРПОУ:
35173158
1.3. Місцезнаходження:
29009, м.Хмельницький, вул.Козацька, 42
1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника):
Р/р 35223166002783 в ДКС України, м.Київ, МФО 820172
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).
Доробалюк Світлана Вікторівна, секретар комітету з конкурсних торгів, 
29009, м.Хмельницький, вул. Ватутіна, 5 тел. (0382) 64-10-61, ел.адреса: 
buh@adm.km.court.gov.ua

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана 
вартість предмета закупівлі:
301 400,00 грн. ( триста одна тисяча чотириста гривень 00 копійок) з ПДВ

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником (генеральним замовником) 
додатково розміщується інформація про закупівлю:
http://kmoas.gov.ua

4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі:
Машини обчислювальні, частини та приладдя до них, код ДК 016:2010 -  
26.20.1 (СРУ ДК021:2015 -  30200000-1 Комп’ютерне обладнання та 
приладдя)
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 
Лот№1

• Стаціонарний персональний комп’ютер -  7 од.
• Копіювальний апарат (лазерний) чорно-білий з додатковим 

картриджем -  1 од.
• Багатофункціональний апаратний комплекс -  3 од.
• Апаратний комплекс -  4 од.
• Багатофункціональна робоча станція -  2 од.
• Сканер -  2 од.
• Система відеоконференцзв’язку -  Іод.

Лот№2
• Система фіксування судового процесу (ліцензійна) -  3 од.
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4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 
29009, м.Хмельницький вул.Козацька, 42
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 
Протягом місяця з дати укладення договору

5. Місце отримання документації конкурсних торгів:
29009, м.Хмельницький вул.Козацька, 42 каб.105

6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник 
(генеральний замовник) вимагає його надати).
6.1. Розмір:
не вимагається
6.2. Вид.
6.3. Умови надання.

7. Подання пропозицій конкурсних торгів.
7.1. Місце:
Особисто -  29009, м.Хмельницький, вул. Козацька, 42, каб. 105 
Поштою -  29009, м.Хмельницький, вул.Козацька, 42
7.2. Строк:
17.08.2016 р. до 10 год. 00 хв.

8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів.
8.1. Місце:
29009, м.Хмельницький, вул. Козацька, 42, зал відеоконференцзв’язку
8.2. Дата:
17.08.2016 року
8.3. Час:
12 год. 00 хв.

9. Інформація про рамкову угоду.
9.1. Строк, на який укладається рамкова угода.
9.2. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду.

10. Додаткова інформація:
Довідка за тел.. (0382) 64-15-77; (0382) 64-10-61

Заступник голови комітету: 
конкурсних торгів Хмельни 
окружного адміністративної О.В.Розумняк


