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ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення відкритих торгів 
 

1. Замовник: 
1.1. Найменування: ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, 

Міністерство освіти і науки України. 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02070832 
1.3. Місцезнаходження: вул. Підгірна, 46, м. Ужгород, Закарпатська 

обл., 88000 
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35222301018407 
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: Комар Андрій Богданович. 
Посада: керівник сектору. 
Телефон: (03122) 3-51-71. 
Тел./факс: (03122) 3-51-71. 
Е-mail: karpatu@mail.ru. 
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство освіти і науки України, 
3862621185. 

2. Фінансування закупівлі: 
2.1. Джерело фінансування закупівлі: власні кошти. 
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана 

вартість закупівлі: 1804100 (один мільйон вісімсот чотири тисячі сто) грн. 
2.3. 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. 

__________ № ____________         На № ___________ від __________ 



4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується 
інформація про закупівлю:  

5. Інформація про предмет закупівлі: 
5.1. Найменування предмета закупівлі: код 26.20.1 - машини 

обчислювальні, частини та приладдя до них (Машини обчислювальні, 
частини та приладдя до них (персональний комп’ютер з програмним 
забезпеченням – 2 компл., сервер – 1 шт., цифрова метеостанція – 2 шт., 
двочастотних GPS-приймач – 1 шт.,26.30.4 програмне забезпечення для 
обробки метеорологічних та ГНСС-даних – 1 шт., 58.29.3 широкоформатний 
принтер (плоттер) – 1 шт., 26.20.16, лазерний багатофункціональний принтер 
– 1 шт.), код за ДК 016:2010 26.20.1 ) - у кількості передбаченій Додатком №4 
документації конкурсних торгів: лот 1 – Персональний комп’ютер з 
програмним забезпеченням – 2 шт. ДК 016-2010 26.20.1 - 2; лот 2 – Машини 
автоматичного обробляння інформації (сервер) – апаратно-програмний 
комплекс для збору метеоданих та GNSS-даних мережі ZAKPOS в реальному 
часі або аналог - 1 шт., ДК 016-2010 26.20.1 - 1; лот 3 – Комплект приладів та 
інструменти для аеронавігації та космічної навігації (цифрова метеорологічна 
станція з можливістю прямого підключенням до GNSS приймачів мережі 
ZAKPOS для одночасного сумісного накопичення метео- та GNSS-даних 
MetPak weather station) або аналог - 1 шт. 26.20.1 - 1; лот 4 – Двочастотний 
GPS-приймач R-10 в комплекті або аналог - 1 шт. ДК 016:2010 26.30.4 - 1; лот 
5 – Програмне забезпечення для обробки метеорологічних та ГНСС-даних за 
ДК 016:2010 58.29.3 - 1; лот 6 - 6.1 Широкоформатний принтер (плоттер) 
Epson SureColor SC-T3000 або аналог – 1 шт. за ДК 016:2010 26.20.16; 6.2 
Лазерний багатофункціональний принтер HP Color LaserJet Pro M476dn або 
аналог – 1 шт. за ДК 016:2010 26.20.16 – 1. 

5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: у 
кількості передбаченій Додатком №4 документації конкурсних торгів. 

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за 
адресою замовника; лот 1 – за адресою замовника, лот 2 – за адресою 
замовника, лот 3 – за адресою замовника, лот 4 – за адресою замовника, лот 5 
– за адресою замовника, лот 6 – за адресою замовника. 

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:  лот 1 - 
вересень – жовтень 2014 року, лот 2 - вересень – жовтень 2014 року, лот 3 - 
вересень – жовтень 2014 року, лот 4 - вересень – жовтень 2014 року, лот 5 - 
вересень – жовтень 2014 року, лот 6 - вересень – жовтень 2014 року; вересень 
– жовтень 2014 року. 

6. Місце отримання документації конкурсних торгів: пл. Народна, 3, 
каб.35, м. Ужгород, Закарпатська обл., 88000 тел./факс.: (03122) 33138. 

7.1. Розмір і вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо 
замовник вимагає його надати): не вимагається. 

7.2. Умови надання: 
8. Подання пропозицій конкурсних торгів: 
8.1. Місце: пл. Народна, 3, каб. 35, м. Ужгород, Закарпатська обл., 

88000. 
8.2. Cтрок: 17.09.2014 р. 10.00. 
9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів: 
9.1. Місце: 88000, м. Ужгород, пл. Народна, 3, зал засідань. 
9.2. Дата та час: 17.09.2014 р. 13.00. 



10. Намір укласти рамкову угоду: 
11. Додаткова інформація: кваліфікаційні критерії - відповідно до ст.16 

Закону. Більш детально – у конкурсній документації. 
12. Iнформація для оператору прийому:  
13. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення: 
 
 
Сойма Д. Ю. – голова комітету з конкурсних торгів, проректор з АГР 

 
 

________________________ 
(підпис, М. П.) 

 
 


