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ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів 

1. Замовник: 
1.1. Найменування.Управління освіти, молоді та спорту Воловецької РДА 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02143318 
1.3. Місце знаходження. Україна,89100,3акарпатська область, Воловецький район, 
смт Воловець, вул.Пушкіна ,8. 
1.4. Реєстраційний рахунок зимовника. 354 100 022 44371, УДКСУ в Закарпатській 
області 
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, е-таіі) : Бирак Ганна Василівна, 
начальник ЦГО управління освіти, молоді та спорту Воловецької РДА,Україна, 
89100, Закарпатська область, Воловецький район, смт Воловець вул. Пушкіна,8 
тел. (03136) 2-44-98; факс (03136) 2-40-71, е-таіі: vovrdaug@ukrpost.ua 

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ). Управління освіти, молоді та спорту Воловецької РДА , 02143318 

2. Фінансування закупівлі: 

2.1 Джерело фінансування закупівлі, кошти державного бюджету 
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 
закупівлі (не для друку, не для оприлюднення)-775250,00 (сімсот сімдесят п'ять тисяч 
двісті п'ятдесят) грн. з ПДВ 
2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для 
оприлюднення). 

Вугілля кам'яне: марки Г(ІЗ-ЮО)-400 тонн-1750,00грн, АО(25-50)-30 тонн-
2500,00грн 

3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, 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). 

5. Інформація про предмет закупівлі: 

5.1. Найменування предмета закупівлі. ДК 016-2010 - 05.10.1- Вугілля кам'яне 
(Вугілля камяне: марки Г(ІЗ-ЮО), АО(25-50) або еквівалент. 
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. Вугілля камяне: 
марки Г(ІЗ-ЮО)- 400 тонн, АО(25-50)-30 тонн. 
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Загальноосвітні 
школи Воловецького району, Закарпатської обл 
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: протягом 2015 р 

6. Місце отримання документації конкурсних торгів. Україна, 89100, Закарпатська 
область, Воловецький район, смт Воловець, вул. Пушкіна ,8, Управління освіти, 
молоді та спорту Воловецької РДА,каб№3. 

7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати): не 
вимагається 
7.1. Розмір. 

7.2. Вид. 

7.3. Умови надання. 
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8. Подання пропозицій конкурсних торгів: 
8.1. Місце. Україна, 89100, Закарпатська обл., Во. швецький район, смт Вол овець, 
вул. Пушкіна ,8, Управління освіти, молоді та спорту Воловецької РДА,кабЛ°3 
8*2. Строк. 31.03.2015р 10.30 

9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів: 
9.1. Місце. Україна, 89100. Закарпатська обл., Воловенький район, смт Воловець, 
вул. Пушкіна ,8, Управління освіти, молоді та спорту Воловецької РДА, кабінет 
начальника Управління освіти, молоді та спорту 

9.2. Дата 31.03.2015р 
9.3. Час. 12.00 
10. Додаткова інформація: додаткову інформацію можна отримати за телефоном 

(03136) 2-44-98 

Начальник ЦГО 
/ В.о.голови комітету з конкурсних торгів 


