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ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Відділ освіти Воловецької районної державної адміністрації
1.2. Код за ЄДРПОУ: 40056237
1.3. Місцезнаходження: вул.Пушкіна, 8, смт.Воловець, Воловецький р-н, Закарпатська обл., 89100
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевих бюджетів
3. Процедура закупівлі: Відкриті торги
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 02.20.1 - деревина необроблена (дрова паливні твердолистяних порід, дрова паливні хвойних порід) за ДК 021:2015-03413000-8-Паливна деревина. 
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: дрова паливні твердолистяних порід-1072 м. куб., дрова паливні хвойних порід-90 м.куб
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: ЗОШ та ДНЗ Воловецького району, Закарпатської області
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Травень-вересень 2016 року
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація замовника про закупівлю (у разі такого розміщення): 
5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №079787, “ВДЗ” №53(18.03.2016) від 18.03.2016р.
5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів: 
5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 
6. Результат проведення процедури закупівлі:
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів:
6.2. Дата укладення договору про закупівлю:
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:
6.3.1. Дата прийняття рішення: 19.04.2016р.
6.3.2. Підстава: торги відмінено, тому що на участь у торгах було подано менше двох конкурсних пропозицій,  відповідно до п.1 ст.30 Закону України
7. Сума, визначена в договорі про закупівлю:
8. Інформація про переможця торгів:
9. Інформація про рамкову угоду
9.1. Дата та номер рамкової угоди:
9.2. Учасники рамкової угоди:
9.3. Строк, на який укладено рамкову угоду:
10. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:


В.о. начальника відділу освіти 
/Голова комітету з конкурсних торгів                        ____________ /Г.Вінтонович /                           
                                           (підпис, М. П.)

