
ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ 

1. Замовник: 

1.1. Найменування: Управління  соціального  захисту населення Слов'янської міської ради  
1.2. Код  за  ЄДРПОУ: 25954290 
1.3. Місцезнаходження.:  84116 м. Слов'янськ Донецької області вул. Батюка, 40 
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35219073052186, МФО 834016 в ГУДКCУ в Донецькій 
області.  
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)  -  Рибалко Михайло Леонідович, головний 
спеціаліст Управління, м. Слов'янськ вул. Батюка, 40, тел. (0626)622597,   
факс (0626) 622375, е-mаil: 1429@upszn.gov.ua 
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі. 

297927,00 грн (Двісті дев’яносто сім тисяч дев’ятсот двадцять сім грн.) 
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю. 

slavrada.gov.ua 
4. Інформація про предмет закупівлі. 

4.1. Найменування предмета закупівлі. 

ДК 016-2010 – 86.10.1 - Послуги лікувальних закладів (послуги із санаторно-курортного 
лікування)  
ДК 021-2015 - 85111000-0 (Послуги лікувальних закладів) 
4.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових 
пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні чи інші параметри. 

Лот № 1 
оздоровлення по кардіологічному профілю захворювання  
Лот № 2  
оздоровлення по профілю захворювання органів травлення  
Лот № 3 
оздоровлення по профілю захворювання опори та руху  
Лот № 4  
оздоровлення по неврологічному профілю захворювання  
Лот № 5 
оздоровлення по профілю захворювання органів дихання  
Лот № 6 
оздоровлення по урологічному профілю захворювання  
Лот № 7 
оздоровлення по профілю захворювання шкіри  
Лот № 8 
оздоровлення по ендокринологічному профілю захворювання 
Лот № 9 
оздоровлення по профілю захворювання зору  

4.3. Місце поставки товарів або надання послуг: за адресою розташування лікувального 
закладу учасника-переможця. 
4.4. Строк поставки товарів або надання послуг: 
5. Основні умови договору: відповідно до розділу IХ Закону України «Про здійснення 
державних закупівель». 
6. Строк дії цінових пропозицій: 120 днів 
7. Подання цінових пропозицій.  
7.1. Місце та спосіб подання: особисто або поштою за адресою замовника, каб. 9 м. 
Слов'янськ, вул. Г.Батюка, 40 



7.2. Строк: 25.07.2016р., до 10:00 год. 
8. Розкриття цінових пропозицій:  
8.1. Місце: каб. 9 м. Слов'янськ, вул. Г.Батюка, 40 
8.2. Дата: 25.07.2016р. 
8.3. Час: о 11:00 год. 

9. Додаткова інформація: -  
 
 
 
 
Голова комітету 
 з конкурсних торгів             _____________________                               В.В. Отченаш   

 
                            М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 


