
ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення відкритих торгів 

1. Замовник: 

1.1. Найменування: Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса Держводагентства 

України 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01037057 

1.3. Місцезнаходження: вул.Солов’янська набережна, 5, м.Ужгород, Закарпатська обл., 

88018 

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35213022000178, 35225021000178 в ГУДКУ в 

Закарпатській обл. 

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, e-mail). 

Прізвище, ім’я, по батькові: Кисіль Олег Анатолійович, Пуглик Роман Ігорович 

Посада: Головний інженер, голова Конкурсноо комітету Головний юрисконсульт, 

секретар Конкурсного комітету. 

Телефон: (0312)61-28-53, 050 523 59 65 

Тел./факс: (0312)61-28-53 

Е-mail: office@vodhosp.uzhgorod.ua 

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ): Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса, 01037057 

2. Джерело фінансування закупівлі: Грант Європейського Союзу 

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: www.vodhosp.uzhgorod.ua 

5. Інформація про предмет закупівлі: 

5.1. Найменування предмета закупівлі: Роботи по об’єкту: “Розчистка каналу Чаронда-

Латориця” 

5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:  

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Місце виконання робіт: 

Закарпатська область Ужгородський район, поблизу сіл Червоне та Петрівка. 

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Строк завершення робіт: не 

пізніше вересня 2012 року. 

6. Місце отримання документації конкурсних торгів: за адресою Замовника, каб.206 

7.1. Розмір і вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його 

надати): банківська гарантія; 55000 (п’ятдесят п’ять тисяч) грн. або 5000 (п’ять тисяч) 

Євро (для іноземців). 

7.2. Умови надання: протягом строку дії пропозиції але не менше 90 календарних днів;  

Термін дії банківської гарантії: протягом  строку дії пропозиції але не менше 90 

календарних днів. Банківська гарантія повертається. 

8. Подання пропозицій конкурсних торгів: 

8.1. Місце: за адресою замовника, каб.206 (приймальня) 

8.2. Cтрок: 08.11.2011р. 11.30 

9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів: 

9.1. Місце: за адресою замовника, каб.312 (конференц-зал) 

9.2. Дата та час: 08.11.2011р. 14.00 

10. Додаткова інформація:  

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

Голова Комітету з конкурсних торгів в рамках реалізації проектів Програми ТКС 

ЄІСП, головний інженер Кисіль Олег Анатолійович 

 

 

_________________________ 

(підпис, М. П.) 


