
Оголошення про проведення відкритих торгів 

1. Замовник: 

1.1. Найменування: Державна установа "Інститут енциклопедичних 
досліджень Національної академії наук України". 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33405280. 

1.3. Місцезнаходження: місто Київ, вулиця Терещенківська, будинок 3, 
поштовий індекс 01601. 

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35216001003107. 

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): 
Рябець Людмила Віталіївна, в. о. заступника директора з наукової роботи, 
Шушківський Анатолій Іванович, науковий співробітник, 01601, м. Київ, вул. 
Терещенківська, 3, к. 47, т. (044) 234-40-48, ф. (044) 234-19-34, e-mail: 
esu@esu.com.ua. 

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Національна академія наук України, 
00019270. 

2. Фінансування закупівлі:  

2.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету 
України. 

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: encycklopedia.kiev.ua. 

5. Інформація про предмет закупівлі: 

5.1. Найменування предмету закупівлі: 22.22.3 (Послуги з друкування 
книг, періодичних видань). Виготовлення тиражу ХІІ тому "Енциклопедії Сучасної 
України" накладом 10 000 примірників. 

5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 
10 000 примірників. 

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: місто 
Київ, вулиця Терещенківська, будинок 3. 



5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 2012 
рік. 

6. Місце отримання документації конкурсних торгів: місто Київ, 
вулиця Терещенківська, будинок 3, кімната 47, поштовий індекс 01601. 

7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів: не вимагається. 

7.1. Розмір. 

7.2. Вид. 

7.3. Умови надання. 

8. Подання пропозицій конкурсних торгів:  

8.1. Місце: місто Київ, вулиця Терещенківська, будинок 3, кімната 47, 
поштовий індекс 01601. 

8.2. Строк: 24 жовтня 2012 року, 12-00. 

9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів: 

9.1. Місце: місто Київ, вулиця Терещенківська, будинок 3, кімната 53, 
поштовий індекс 01601. 

9.2. Дата: 24 жовтня 2012 року. 

9.3. Час: 15-00. 

10. Додаткова інформація: кваліфікаційні критерії відповідно до 
статті 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель". 

 

В. о. заступника 
директора з наукової роботи, 
голова комітету з конкурсних торгів        
Л.В.Рябець  
 

 


