
ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів

1. Замовник:
1.1. Найменування: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20073260.
1.3. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус № 8, 01015.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35214001000953. 
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, e-mail): 
- Ткаченко Тетяна Олександрівна - начальник наукового відділу  координації  проектних 
робіт та архітектурно-археологічних досліджень,  м. Київ,  вул. Лаврська,  9, корпус № 8, 
01015,  (044) 406 - 63-13 ; (044) 406-63-93, e-mail – nkpikz@meta.ua
-   Балановська Тетяна  Анатоліївна  –  начальник  відділу державних закупівель,   м.  Київ,  
вул.  Лаврська,  9,  корпус  №  21,  01015,  тел/факс  (044)  406-63-46,  e-mail - 
lavratendercom@ukr.net. 
1.6.  Головний  розпорядник  коштів  (повне  найменування  та  ідентифікаційний  код  за 
ЄДРПОУ): Міністерство культури України, ЄДРПОУ 37535703.
2. Фінансування закупівлі:
2.1.  Джерело  фінансування  закупівлі:  кошти  загального  фонду  Державного  бюджету 
України. 
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для 
друку, не для оприлюднення): 
2.3.  Очікувана  ціна  одиниці  товару  (у  разі  закупівлі  товару)  (не  для  друку,  не  для 
оприлюднення): -
3.  Адреса  веб-порталу  Міністерства  економічного  розвитку  і  торгівлі  України,  на  якому 
розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua .
4.  Адреса  веб-сайту,  на  якому замовником додатково розміщується інформація про 
закупівлю (у разі наявності): www.  kplavra  .  kiev  .  ua  .
5. Інформація про предмет закупівлі: 
5.1. Найменування предмета закупівлі: 
ДБН  Д.1.1-1-2000  „Розроблення  проекту  „Реставраційно-консерваційні  роботи  та 
пристосування пам’ятки архітектури національного значення „Церква Спаса на Берестові” 
(корпус №84), охоронний №2 по вул. Лаврська, 5 у м. Києві”
5.2.  Кількість  товарів  або  обсяг  виконання  робіт  чи  надання  послуг:  згідно  технічного 
завдання.
5.3.  Місце  поставки  товарів,  виконання  робіт  чи  надання  послуг:  Національний  Києво-
Печерський історико-культурний заповідник, м. Київ, вул. Лаврська, 5, корпус № 84.
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт  чи надання послуг: до 31 грудня 2013 року.
6. Місце отримання документації конкурсних торгів: 
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус № 21 (відділ державних закупівель). 
7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати): 
7.1. Розмір: 15 300,00 грн. (п’ятнадцять тисяч триста грн. 00 коп.).
7.2. Вид: банківська гарантія (безумовна та безвідклична).
7.3.  Умови  надання:  строк  дії  забезпечення  пропозиції  конкурсних  торгів  -  90  днів. 
Забезпечення  пропозиції  конкурсних  торгів  не  повертається  відповідно  до  частини  3 
статті 24 Закону.
8. Подання пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Місце: м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус № 21 (відділ державних закупівель).
8.2. Строк: 14.11.2013 р. до 1000.  

9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів: 

http://www.kplavra.kiev.ua/


9.1. Місце: м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус № 8 (зала засідань).
9.2. Дата: 14.11.2013 р.
9.3. Час: об 1100.
10. Додаткова інформація: більш детально – у конкурсній документації.

Голова комітету з конкурсних торгів                                                         Л.М. Стиренко
(заступник генерального директора з
економічної та фінансової роботи)


