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ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів

1. Замовник (генеральний замовник):
1.1. Найменування: Відділ освіти Воловецької районної держ авної адм іністрації
1.2. Код за ЄДРПОУ: 40056237
1.3. Місцезнаходження: вул.П уш кіна, 8, смт.Воловець, Воловеиький р-н, Закарпатська  
обл., 89100
1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника): 35419059292300. 
35412052092300 в У ДК СУ  в Закарпатській області
1.5. Посадові особи замовника (генерального 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, електронна адреса).
Вінтонович Ганна Іванівна, в.о. начальника відділу освіти Воловецької РДА ,У  країна, 
89100, Закарпатська область, Воловецький район, см т Воловець вул. П уш кіна,8 
Телефон: (03136) 2-44-98  
Тел./факс: (03136) 2-40-71 
E-mail: v o v rd a u g @ u k rp o s t .u a

2. Розмір бюджетного призначення за кош ю рисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 
699000 (ш істсот д ев ’яносто д ев ’ять тисяч) грн.

3. Адреса веб-сайту, на якому замовником (генеральним замовником) додатково 
розміщується інформація про закупівлю: osvitavolovets .zakosvita .com .ua

4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 19.20.1 (03416000-9) - брикети, котуни й подібні 
види твердого палпва (П елетп- гранули з відходів деревини довж ина 30-50 мм, діаметр  
6 мм П елети -  гранули з відходів деревини довж ина 60мм, діам етр 8 мм.)
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: П елети- гранули з 
відходів деревини довж ина 30-50 мм, діаметр 6 мм - ЗО тонн; П елети -  гранули з 
відходів деревини довж ина 60мм, діаметр 8 мм -  250 тонн
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: ЗОНІ та ДНЗ  
Воловецького району, Закарпатської області
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Серпень 2016 рік

5. Місце отримання документації конкурсних торгів: Україна, 89100, Закарпатська  
область, Воловецький район, смт Воловець, вул. П уш кіна ,8, Відділ освіти Воловецької 
РДА,каб№ 3.

6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник (генеральний замовник) 
вимагає його надати):
6.1. Розмір і вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів: не вимагається
6.2. Умови надання:

7. Подання пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Місце: Україна, 89100, Закарпатська область, Воловецький район, смт Воловець, 
вул. Пуш кіна ,8, Відділ освіти Воловецької РДА,каб№ 3.
7.2. Строк: 04.05.2016р. 10.30
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8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Місце: Україна, 89100, Закарпатська область, Воловецький район, смт Воловець, 
вул. Пуш кіна ,8, Відділ освіти Воловецької РДА,каб№ 3.
8.2. Дата: 04.05.2016
8.3. Час: 13:00:00
9. Інформація про рамкову угоду:

10. Додаткова інформація: додаткову інформацію можна отримати за телефоном (03136)
2-44-98

11. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:

В.о. начальника відділу освіти  
/ Голова комітету з конкурсних торгів

•»


