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ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ
про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися
1. Замовник:
1.1. Найменування: Київський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 23568329
1.3. Місцезнаходження: вул.Леваневського, 52/4, м.Біла Церква, Київська обл., 09100
2. Предмет закупівлі:
2.1 Найменування предмету закупівлі: код 93.11.1 (Послуги пов’язані з використанням спортивних споруд) 
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: Лот1 - зал для греко-римської боротьби; Лот2 - зал для волейболу; Лот3 - зал для художньої гімнастики; Лот4 - зал для легкої атлетики; Лот5 - зал для баскетболу; Лот6 - зал для вільної боротьби ;Лот7 - басейн для плавання; Лот8 - зал для важкої атлетики.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Київська область, м.Біла Церква; лот 1 - Київська область, м.Біла Церква, лот 2 - Київська область, м.Біла Церква, лот 3 - Київська область, м.Біла Церква, лот 4 - Київська область, м.Біла Церква, лот 5 - Київська область, м.Біла Церква, лот 6 - Київська область, м.Біла Церква, лот 7 - Київська область, м.Біла Церква, лот 8 - Київська область, м.Біла Церква
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень-грудень 2014 року; лот 1 - січень-грудень 2014 року, лот 2 - січень-грудень 2014 року, лот 3 - січень-грудень 2014 року, лот 4 - січень-грудень 2014 року, лот 5 - січень-грудень 2014 року, лот 6 - січень-грудень 2014 року, лот 7 - січень-грудень 2014 року, лот 8 - січень-грудень 2014 року
3. Процедура закупівлі: Відкриті торги
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України №188941, “ВДЗ” №87 (830) від 04.11.2013р.
5. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом). 
6. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:
лоти 1-8 - торги відмінено, тому що на участь у торгах було подано менше двох конкурсних пропозицій, 04.12.2013р.
7. Iнформація для оператору прийому: 
8. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:

                             Голова комітету з конкурсних торгів _____________  (підпис, М. П.)


