
ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення відкритих торгів 

 

1. Замовник (генеральний замовник). 

1.1. Найменування. Апарат Ради національної безпеки і оборони України 

1.2. Код за ЄДРПОУ. 21656169 

1.3. Місцезнаходження. 01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 8 

1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника). 35217001018581 в 

Державній казначейській службі України, м. Київ 

1.5. Посадові особи замовника (генерального 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). 

Кушнарьова Тетяна Володимирівна – заступник керівника управління 

адміністративно-господарського забезпечення – завідувач відділу господарського 

забезпечення – секретар комітету з конкурсних торгів, 01601, м. Київ, 

вул. Командарма Каменєва, 8, каб. 124, тел. (044) 255-05-95, tender@rnbo.gov.ua 

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 

закупівлі. 200 000,00 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ 

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником (генеральним замовником) додатково 

розміщується інформація про закупівлю. www.rnbo.gov.ua 

4. Інформація про предмет закупівлі. 

4.1. Найменування предмета закупівлі. 65.12.2. Послуги щодо страхування 

автотранспорту  

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.  страхування 9 

автомобілів 

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. м. Київ 

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. протягом 2015 року 

5. Місце отримання документації конкурсних торгів. 01601, м. Київ, вул. Командарма 

Каменєва, 8, каб. 124 

6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник (генеральний замовник) 

вимагає його надати). не вимагається 

6.1. Розмір. – 

6.2. Вид. – 

6.3. Умови надання. – 

7. Подання пропозицій конкурсних торгів. 

7.1. Місце. 01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 8, каб. 124 

7.2. Строк. до 10:00  27.04.2015 

8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

8.1. Місце. 01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 8, каб. 233 

8.2. Дата. 27.04.2015 

8.3. Час   11:00 

9. Інформація про рамкову угоду. – 

9.1. Строк, на який укладається рамкова угода. – 

9.2. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду. – 

10. Додаткова інформація. – 

 

Голова комітету з конкурсних торгів 

Апарату РНБО України        О. ВОРОНА 

МП 


