ЗАПИТ
цінових пропозицій
1. Замовник.
1.1. Найменування. Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти
1.2. Код за ЄДРПОУ. 34084942
1.3. Місцезнаходження. вул. С. Бандери, 1 (10, 11 поверхи), м. Івано-Франківськ, 76018.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35215001009505 ГУ ДКСУ у Івано-Франківській
області, МФО 836014.
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).Павлович Зіновія Василівна,
начальник загального відділу, голова комітету з конкурсних торгів, м. ІваноФранківськ, вул.С.Бандери,1 (10,11 поверхи),тел./факс(0342)75-24-96; Качур Володимир
Васильович заступник головного бухгалтера, секретар комітету з конкурсних торгів,
тел./факс (0342)75-24-97, office@test.if.ua.
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі
490640 грн.00 коп.(чотириста дев’яносто тисяч шістсот сорок гривень 00 коп.) з ПДВ.
3.Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю. www.test.if.ua
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі. (26.20.1.) - машини обчислювальні, частини та
приладдя до них.
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.
(26.20.11-00.00) - машини автоматичного обробляння інформації переносні, масою не більше
ніж 10 кг, зокрема лаптопи та ноутбуки; органайзери цифрові персональні та подібні
кромп’ютери (персональний комп’ютер - 18 шт., ноутбук – 7 шт.);
(26.2.16-60.00) – пристрої введення та виведення, що мають або не мають запам’ятовувальні
пристрої в одному корпусі (планшетний сканер- 5 шт., сканер штрих-кодів – 7 шт.);
(26.20.18-00.00.) – пристрої, що виконують дві або більше з таких функцій: друкування,
сканування, копіювання, факсимільний зв’язок (багатофункціональний пристрій - 1 шт.).
4.3. Місце поставки товарів або надання послуг. м. Івано-Франківськ, вул. С. Бандери, 1
(11 поверх).
4.4.Строк поставки товарів або надання послуг. Грудень 2015 р.
5.Основні умови договору. (предмет, ціна, поставка, передання товару).
6.Строк дії цінових пропозицій. 120 днів.
7. Подання цінових пропозицій.
7.1. Місце та спосіб подання. Регіональний центр оцінювання якості освіти. м. ІваноФранківськ, вул. С. Бандери, 1 (10 поверх, загальний відділ), особисто, у запечатаному
конверті поштою.
7.2. Строк. До 24 листопада 2015 р. До 09:00 год.
8. Розкриття цінових пропозицій.
8.1. Місце. 76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. С. Бандери, 1, 10
поверх, навчальна кімната).
8.2. Дата. 24 листопада 2015 р.
8.3. Час.10.00 годин.
9. Додаткова інформація. Відсутня.

Голова комітету з конкурсних торгів

Павлович З.В.

