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ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення відкритих торгів 

1. Замовник: 

1.1. Найменування: Науково-виробнича асоціація “Племконецентр” 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31298741 

1.3. Місцезнаходження: с.Голубине, 735-Е, Свалявський р-н, Закарпатська обл., 89320  

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 26005112809001 

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: Головач Мирослава Мирославівна  

Посада: секретар комітету з конкурсних торгів  

Телефон: (097) 503 19 51 

Тел./факс: 03133 326 15 

Е-mail: nva_plemkonecentr@ukr.net 

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ): Науково-виробнича асоціація «Племконецентр», 31298741 

2. Фінансування закупівлі: 

2.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти, які надаються замовникам під гарантії 

Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів 

місцевого самоврядування за кредитами, позиками, які надаються іноземними 

державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями або на умовах 

співфінансування разом з іноземними державами, банками, міжнародними 

фінансовими організаціями 

2.2. Очікувана ціна одиниці товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у вигляді 

окремого електронного документу.  
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.huculy-polska-ukraina.eu 

5. Інформація про предмет закупівлі: 
5.1. Найменування предмета закупівлі: Реконструкція двох телятників під конюшні, 

адміністративно-навчального приміщення з інфраструктурою та будівництво постійної 

«гуцульської стежки» для потреб семінарів і виявлення робочої продуктивності коней, 

а також організація утримання коней гуцульської породи табунним методом, 

заснованим на природних пасовищах і залісненій місцевості на зразок традиційного 

розведення на Гуцульщині в с. Голубине площею 6,5 га. - Реконструкція двох 

телятників під конюшні, адміністративно-навчального приміщення з інфраструктурою 

та будівництво постійної «гуцульської стежки» для потреб семінарів і виявлення 

робочої продуктивності коней, а також організація утримання коней гуцульської 

породи табунним методом, заснованим на природних пасовищах і залісненій місцевості 

на зразок традиційного розведення на Гуцульщині в с. Голубине площею 6,5 га. 

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

телятників під конюшні, адміністративно-навчального приміщення з інфраструктурою 

та будівництво постійної «гуцульської стежки» для потреб семінарів і виявлення 

робочої продуктивності коней, а також організація утримання коней гуцульської 

породи табунним методом, заснованим на природних пасовищах і залісненій місцевості 

на зразок традиційного розведення на Гуцульщині в с. Голубине площею 6,5 га. 



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

Свалявський район, с.Голубине, 735 Е.  

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: березень 2014 року – грудень 

2014 року. 

6. Місце отримання документації конкурсних торгів: Закарпатська область, Свалявський 

район, ППЗ Голубине-1, Квітка полонини, корпус 4, каб.6.  

7.1. Розмір і вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його 
надати): банківська гарантія; 1% від заявленої учасником суми виконання робіт  

7.2. Умови надання: 90 днів; відповідно до ч.3 ст.24 Закону  

8. Подання пропозицій конкурсних торгів: 

8.1. Місце: Закарпатська область, Свалявський район, ППЗ Голубине-1, Квітка 

полонини, корпус 4, каб.6.  

8.2. Cтрок: 20.02.2014р. 11.00 

9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів: 
9.1. Місце: Закарпатська область, Свалявський район, ППЗ Голубине-1, Квітка 

полонини, корпус 4, каб.6.  

9.2. Дата та час: 20.02.2014р. 13.00 

10. Намір укласти рамкову угоду: 

11. Додаткова інформація: з питань отримання документації з конкурсних торгів 

звертатися за тел. або за адресою: тел. (097) 503 19 51, Закарпатська область, 

Свалявський район, ППЗ Голубине-1, Квітка полонини, корпус 4, каб.6. Кваліфікаційні 

вимоги до виконавців встановлюються відповідно до Закону України «Про здійснення 

державних закупівель» від 01 червня 2010 року № 2289-VI 

12. Iнформація для оператору прийому:  

13. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення: 
Голова комітету з конкурсних торгів, заступник голови науково-виробничої асоціації 

“Племконецентр” Кеменяш Іван Дмитрович  

_________________________ 

(підпис, М. П.) 

 


