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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Накат Міністерства 

економічного розвитку 

і торгівлі України 

15.09.2014 N 1106 

ЗАПИТ 

цінових пропозицій 

1. Замовник: 
1.1. Найменування. Управління освіти, молоді та спорту Воловецької РДА 
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02143318 
1.3. Місцезнаходження.Україна,89100,3акарпатська область, Половецький район, смт 
Воловсць, 
вул.Пушкіна ,8 
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35410002244371, 3549009044371 в УДКСУ у 
Закарпатській області. 
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, 
по батькові, посада та адреса, помер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського 
телефонного зв'язку, с-іпаіі): Ви рак Ганна Василівна, начальник ЦГО управління освіти 
молоді та спорту Воловецької РДА, Україна, 89100, Закарпатська область, Воловсцький 
район, смт Воловець вул. Пушкіна,8 тел. (03136) 2-44-98; 2-40-71 (ф),е-таі1: 
vovrdaugrfl~ukrpost.ua 

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 

232200,00 (Двісті тридцять дві тисячі двісті гривень) з ПДВ 

3. Адреса веб-сайта, на якому замовникам додатково розміщується інформація про закупівлю.-

4. Інформація про предмет закупівлі. 

4.1. Найменування предмета закупівлі. ДК- 016-2010 (19.20.2)- Паливо рідинне та газ; оливи 
мастильні (бензин, паливо дизельне) 
4.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових 
пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри. 
Бензин А-92 -2004 л; Бензин А-95 -500л; ДП-11850л. 
4.3. Місце поставки товарів або надання послуг. Розгалужена мережа АЗС, Воловецького 
району, Закарпатської обл 
4.4. Строк поставки товарів або надання послуг: протягом 2015 року 

5. Основні умови договору, відповідно розділу IX Закону України 

6. Строк дії цінових пропозицій. 120 днів 
7. Подання цінових пропозицій. 

7.1. Місце та спосіб подання. Україна,89100,3акарпатська обл.,Воловецький район,смт 
Воловець, вул. Пушкіна 8, Управління освіти, молоді та спорту Воловецької РДА,каб№3, 
особисто або поштою. 
7.2. Строк: 18.02.2015р. 10.

30 

8. Розкриття цінових пропозицій. 

8.1. Місце. Україна,89100,3акарпатська обл., Воловсцький район, смт Воловець, вул. 
Пушкіна 8, Управління освіти, молоді та спорту Воловецької РДА, каб№3, 
8.2. Дата. 18.02.2015 р 
8.3. Час. II

30 

9. Додаткова інформація. Додаткову інформа отримати по тел (03136)2-44-98 

Начальник ЦГО/ 
В.о. голови комітету з конкурсних торгі ЛГ.В.Бирак/ 

http://vovrdaugrfl~ukrpost.ua

