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ОГОЛОШ ЕННЯ 
про проведення відкритих торгів

1. Замовник (генеральний замовник):
1.1. Найменування: Відділ освіти Воловеиької районної держ авної адм іністрації
1.2. Код за ЄДРПОУ: 40056237
1.3. Місцезнаходження: вул.П уш кіна, 8, смт.Воловеиь, Воловецький р-н, Закарпатська  
обл., 89100
1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника): 35419059292300 в У Д К С У  
в Закарпатській області
1.5. Посадові особи замовника (генерального 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, електронна адреса).
Вінтонович Ганна Іванівна, в.о. начальника відділу освіти Воловеиької РДА,Україна, 
89100, Закарпатська область, Воловеиькиґі район, смт Воловень в у л . П уш кіна,8 
Телефон: (03136) 2-44-98  
Тел./факс: (03136) 2-40-71 
E-mail: vovrdaug@ ukrpost.ua

2. Розмір бюджетного призначення за коїіл ірисом  або очікувана вартість предмета закупівлі: 
1380000 (однн мільйон гриста вісімдесят тисяч) гри.

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

4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 05.10.1 (09111100-1) - вугілля кам ’яне (вугілля  
кам’яне марки Г (13-100)).
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 600 тонн
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: ЗОНІ Воловеиького р-ну 
Закарпатськоїобл .
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: протягом 2016 р

5. Місце отримання документації конкурсних торгів: Україна, 89100, Закарпатська  
область, Воловеиькпй район, см т Воловень, вул. П уш кіна ,8. Відділ освіти Воловеиької 
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. Пушкіна ,8, Відділ освіти В оловеиької РДА ,каб№ 3.
7.2. Строк: 05.05.2016р. 10.30

8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Місце: Україна, 89100, Закарпатська область, Воловеиькпй район, смт Воловець, 
вул. Пушкіна ,8, Відділ освіти Воловеиької РДА,каб№ 3.
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8.2. Дата: 05.05.2016
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  
/Г о л о в а  комітету з конкурсних торгів
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