
ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

«04» червня 2013 року. 

1. Замовник:
1.1. Найменування: Національний музей «Меморіал пам’яті жертв 
голодоморів в Україні».  
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 36588948.  
1.3. Місцезнаходження: Україна, м. Київ, Печерський р-н,  
вул. Лаврська, 3, кімната № 23, 01601. 
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: р/р 35210001005220 в УДКСУ у 
Печерському районі м. Києва, МФО 820019. 
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): Ходус Інна Іванівна, заступник генерального директора 
музею, Україна,  
м. Київ, Печерський район, вул. Лаврська, 3, офіс. № 23, 01601, 
тел.(044) 254-45-89; факс (044) 254-45-89, e-mail: inna_memori@ukr.net 
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство культури України, 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37535703. 
2. Фінансування закупівлі.
2.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти 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: 
memorialholodomors.org.ua  
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі: категорія 80.10.1 за ДК 016:2010- 
послуги пов’язані з особистою безпекою (послуги щодо сторожування).  
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 
цілодобове сторожування одним постом будівлі та прилеглої території 
Національного музею «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні».  
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Україна, 
м. Київ, Печерський район, вул. Лаврська, 3. 
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з 01 
серпня по 31 грудня 2013 року.  
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6. Місце отримання документації конкурсних торгів Україна, м. Київ,
Печерський р-н, вул. Лаврська, 3, кімната № 23, 01601. 
7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає
його надати. 
Строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів – протягом 90 днів. 
7.1. Розмір: на суму 6350,00 грн. (шість тисяч триста п’ятдесят гривень 00 
коп.).  
7.2. Вид: банківська гарантія. 
7.3. Умови надання: забезпечення пропозиції конкурсних торгів не 
повертається замовнику відповідно до пункту три статті 24 Закону 
України «Про здійснення державних закупівель». 
8. Подання пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Місце: Україна, м. Київ, Печерський р-н, вул. Лаврська, 3, 
кімната № 23, 01601. 
8.2. Строк: 05.07.2013 до 11.00 год. 
9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів.
9.1. Місце: Україна, м. Київ, Печерський р-н, вул. Лаврська, 3, 
кімната № 16, 01601.  
9.2. Дата. 
05.07.2013 року.  
9.3. Час. 
о 15.00 год. 
10. Додаткова інформація.
тел./факс (044) 254-45-89; 
e-mail: memogolod@ukr.net 

Заступник голови комітету з конкурсних торгів 
Помічник генерального 
директора        С.М.Черненко 
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