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ЗАПИТ
цінових пропозицій
1. 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
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35419059292300, 35413084092300 В УДКСУ У 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, електронна адреса).
Прізвище, ім’я, по батькові: Вінтонович Ганна Іванівна
Посада: Спеціаліст відділу освіти Воловецької РДА
Телефон: (03136) 2-44-98
Тел./факс: (03136) 2-40-71
Е-mail: vovrdaug@ukrpost.ua
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 241000 (двісті сорок одна тисяча) грн.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: osvitavolovets.zakosvita.com.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 19.20.2 (09130000-9) - паливо рідинне та газ; оливи мастильні (бензин, паливо дизельне) - Бензин марки А-95 – 3000 л.; А-92 –920 л. ; паливо дизельне – 7520 л.
4.2.Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри Бензин марки А-95 – 3000 л.; А-92 –920 л. ; паливо дизельне – 7520 л.
4.3. Місце поставки товарів або надання послуг: Розгалужена мережа АЗС, Воловецького району, Закарпатської області
4.4. Строк поставки товарів або надання послуг: протягом 2016 р
5. Основні умови договору: Відповідно до розділу ІХ Закону „Про здійснення державних закупівель”
6. Строк дії цінових пропозицій.: 120 днів
7. Подання цінових пропозицій:
7.1. Місце та спосіб: Україна, 89100, Закарпатська область, Воловецький район, смт Воловець, вул. Пушкіна ,8, Відділ освіти Воловецької РДА,каб№3.; особисто або поштою
7.2. Cтрок: 11.07.2016р. 10.00
8. Розкриття цінових пропозицій:
8.1. Місце: Україна, 89100, Закарпатська область, Воловецький район, смт Воловець, вул. Пушкіна ,8, Відділ освіти Воловецької РДА,каб№3.
8.2. Дата: 11.07.2016
8.3. Час: 14:00:00
9. Додаткова інформація: За додатковою інформацією звертатися за тел.: (03136)2-44-98
10. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Спеціаліст відділу освіти/ Голова комітету з конкурсних торгів Г.І.Вінтонович
_________________________
(підпис, М. П.)

