
ЗАТВЕРДЖ ЕНО  
Наказ М іністерства 

економічного розвитку 

і торгівлі України 
15.09.2014 № 1106

ЗАПИТ 
цінових пропозицій

1. Замовник.
1.1. Найменування. Управління освіти, молоді та спорту Острозької районної 
державної адміністрації
1.2. Код за ЄДРПОУ. 39088428
1.3. Місцезнаходження, вуя. Татарська, 92, м. Острог, Рівненська область, 35800
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35410002087681; 35415007087681; 
35418093087681 -  Управління Державної казначейської служби в Острозькому районі 
Рівненської області, індекс 35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. проспект 
Незалежності, 24 а, МФО: 833017
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). ). Коломиє Олег Васильович, 
заступник начальника управління -  начальник відділу дошкільної та загальної 
середньої освіти управління освіти, молоді та спорту Острозької районної державної 
адміністрації, вул. Татарська, 92, м. Острог, Рівненська область, 35800, (03654) 2-22- 
92, о$іп£ О-У у'Па І (сій к г. пеі
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі. 217 200,00 грн. (Двісті сімнадцять тисяч двісті гри.. 00 коп.) з ПДВ
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про 
закупівлю. Ostrog.at.ua
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі. ДК 016:2010 код 02.20.1 Деревина необроблена 
(02.20.14-00.00 Деревина паливна (Дрова))
4.2. Опис^іредмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових 
пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри. Дрова в 
кількості 658 м.куб.
4.3. Місце поставки товарів або надання послуг. Заклади освіти Острозького району 
Рівненської області
4.4. Строк поставки товарів або надання послуг, до 31.12.2015року
5. Основні умови договору. Згідно розділу 9 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»
6. Строк дії цінових пропозицій. 120 календарних днів
7. Подання цінових пропозицій.
7.1, Місце та спосіб подання. Управління освіти, молоді та спорту Острозької 
районної державної адміністрації, вул. Татарська, 92, приймальна начальника, м. 
Острог, Острозький район, Рівненська область, 35800. Особисто або поштою
7.2. Строк. 30.09.2015 року до 09.00 год
8. Розкриття цінових пропозицій.
8.1. Місце. Управління освіти, молоді та спорту Острозької районної державної 
адміністрації, вул. Татарська, 92, кабінет начальника, м. Острог, Острозький район, 
Рівненська область, 35800
8.2. Дата. 30.09.2015року



8.3. Час. 09.30 год.
9. Додаткова інформація. Вимоги до учасників встановлюються відповідно до ст.17 
Закону України «Про здійснення державних закупівель». При підготовці цінових 
пропозицій учасникам торгів необхідно врахувати всі вимоги та умови Інструкції з 
підготовки цінових пропозицій

fi a. s- !
Голова комітету з конкурсних торг

сЛX
О.В.Коломиє


