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Повідомлення про акцепт
пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції
1. Замовник (генеральний 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. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: код 19.20.1 - брикети, котуни й подібні види твердого палива (Пелети- гранули з відходів деревини довжина 30-50 мм, діаметр 6 мм Пелети – гранули з відходів деревини довжина 60мм, діаметр 8 мм.) 
2.2. Кількість товарів, обсяг виконання робіт або надання послуг: Пелети- гранули з відходів деревини довжина 30-50 мм, діаметр 6 мм - 30 тонн; Пелети – гранули з відходів деревини довжина 60мм, діаметр 8 мм – 250 тонн
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: ЗОШ та ДНЗ Воловецького району, Закарпатської області
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Серпень 2016 рік

3. Процедура закупівлі: Відкриті торги

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №090011, “ВДЗ” №61(30.03.2016) від 30.03.2016р.

5. Учасник-переможець (учасники-переможці):
ПП Зюзя Ігор Михайлович, ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2929515139, місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи): вул Дачна,7 с.Литовеж. Іваничівський р-н. Волинська обл.. 45325, Україна, тел.: (097) 848-30-73.

6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиціїї, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
694000грн.(без ПДВ) ;
(цифрами)
694000 (шістсот дев’яносто чотири тисячі) грн.(без ПДВ) .
(словами)
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
05.05.2016р.

8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода):
Не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції конкурсних торгів та не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів
9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:

Спеціаліст відділу освіти/
Голова комітету з конкурсних торгів         ______________________         Вінтонович Г.І.
                        (підпис, М. П.)

