
ЗАПИТ 
цінових пропозицій

1. Замовник.
1.1. Найменування: КЗ КОР "Білоцерківський краєзнавчий музей";
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02224436.
1.3. Місцезнаходження: 09117, Київська обл. м. Біла Церква, пл. Соборна, 4,
КЗКОР "Білоцерківський краєзнавчий музей";
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35410001021973, МФО 821018 БЦГУДКСУ у 
Київській обл. в ДКСУ м. Київ, МФО 820172.
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): Діденко Людмила
Михайлівна, директор музею, площа Соборна 4, м. Біла Церква, Київська обл. 09117, 
тел. (04563)5-31-82, тел/ф (04563)5-55-52, електронна адрееа: bt s- m use um (ей u k r. net
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 300800,00 гри. (триста тисяч вісімсот гривень 00 коп.)
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про 
закупівлю: tender.me.gov.ua, bkm.in.ua.
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі: 06.20.1 - газ природний, скраплений або в 
газоподібному стані (09123000-7 Природний газ (Природний газ)).
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: -  газ 
природний, 38000 куб.м.
4.3. Місце поставки товарів або надання послуг: площа Соборна 4, м. Біла Церква, 
Київська обл., 09117.
4.4. Строк поставки товарів або надання послуг: протягом 2016 року.
5. Основні умови договору, відповідно до ст. 40 Закону України «Про здійснення 
державних закупівель» № 1197-VII від 10.04.2014 р.
6. Строк дії цінових пропозицій: 120 днів
7. Подання цінових пропозицій.
7.1. Місце та спосіб подання: КЗКОР «Білоцерківський краєзнавчий музей» площа 
Соборна 4, м. Біла Церква, Київська обл., 09117, каб. №6, особисто або поштою.
7.2. Строк: 26.02.2016 до 09:30
8. Розкриття цінових пропозицій.
8.1. Місце: кабінет директора, Білоцерківський краєзнавчий музей площа Соборна 4, 
м. Біла Церква, Київська обл., 09117.
8.2. Дата: 26.02.2016
8.3. Час: 10-00
9. Додаткова інформація: більш детально - на сайті vvvvw.tender.nie.gov.ua

Директор музею
Голова комітету конкурсних Л.М. Діденко


