
ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення відкритих торгів  

 

1. Замовник:  

1.1. Найменування: Ковельський професійний ліцей   

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02540060  

1.3. Місцезнаходження: Волинська обл., м.Ковель, вул.Варшавська, 10, 

45007 

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35411008003386, банк УДКСУ 

Волинської області, МФО 803014 

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) 

Антонюк Сергій Миколайович, директор Ковельського професійного ліцею, 

тел./факс (03352)55039,  e-mail: Kovel.licey@i.ua 

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Управління освіти і науки Волинської 

ОДА код ЄДРПОУ 02141744 

2. Фінансування закупівлі: 

2.1. Джерело фінансування закупівлі: місцевий бюджет  

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана 

вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення): 963300,00 грн.  

2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для 

друку, не для оприлюднення). 

3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України, на якому розміщується інформація про закупівлю: 

www.tender.me.gov.ua. 

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується 



інформація про закупівлю (у разі наявності): http://www.kpl.volyn.ua 

5. Інформація про предмет закупівлі:  

5.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 016-2010 – 35.30.1 – пара та 

гаряча вода; постачання пари та гарячої води  

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

872 ГКал 

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

Волинська обл., м.Ковель, вул.Варшавська, 10, 45007 

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 

протягом 2014 року 

6. Місце отримання документації конкурсних торгів: Волинська обл., 

м.Ковель, вул.Варшавська, буд.10, приймальня директора Ковельського 

професійного ліцею, 45007  

7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник 

вимагає його надати):  

7.1. Розмір.  

7.2. Вид.  

7.3. Умови надання. 

8. Подання пропозицій конкурсних торгів:  

8.1. Місце: м.Ковель, вул.Варшавська, буд.10, приймальня директора 

Ковельського професійного ліцею, 45007 

8.2. Строк: 05 грудня 2013 р. до 09:00 год. 

9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:  

9.1. Місце: м.Ковель, вул.Варшавська, буд.10, кабінет директора 

Ковельського професійного ліцею, 45007 

9.2. Дата: 05 грудня 2013 р. 



9.3. Час: 10:00 год.  

10. Додаткова інформація.  

 

 
 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                        С.М.Антонюк 

 

М.П. 


