
ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення відкритих торгів 

 

1. Замовник: 

1.1. Найменування – Чопська митниця Міндоходів  

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 38720707 

1.3. Місцезнаходження – Закарпатська область, м.Ужгород,                               

вул. Собранецька, 20, інд. 88000 

1.4. Реєстраційний рахунок замовника – 35219009005026 в УДКСУ в 

Ужгородському районі 

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): 

Соколов Віталій Анатолійович, начальник відділу експлуатації та 

господарського забезпечення адміністративно-господарського управління 

Чопської митниці Міндоходів,  адреса: Закарпатська область, м. Ужгород, 

вул.. Собранецька, 220, каб №8, індекс 88000, тел: (0312) 64-96-04, e-mail: 

30500gev@ukr.net  

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ) – Міністерство доходів і зборів України, ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ - 38516786. 

2. Фінансування закупівлі: 

2.1. Джерело фінансування закупівлі – Грант Європейського Союзу 

(Грантовий контракт № HUSKROUA/LSP/001 від 12.03.2013 р., укладеного 

щодо впровадження проекту: «Реконструкція існуючих та будівництво нових 

об’єктів інфраструктури пункту пропуску «Ужгород» ІІ черга (пасажирський 

напрямок)  

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 

закупівлі (не для друку, не для оприлюднення) – 943904,59 гривень (дев’ятсот 

сорок три тисячі дев’ятсот чотири гривні 59 коп.)  

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) ––––.  

5.  Інформація про предмет закупівлі: 

5.1. Найменування предмета закупівлі – Послуги щодо керування 

будівельними проектами (здійснення технічного нагляду при проведенні 

робіт з реконструкції існуючих та будівницві нових об’єктів 

інфраструктури пункту пропуску  «Ужгород» ІІ черга (пасажирський 

напрямок) Код ДК 2010 71.12.2 

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

документації конкурсних торгів 

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

mailto:30500gev@ukr.net
http://www.tender.me.gov.ua/


міжнародний пункт пропуску через державний кордон для автомобільного 

сполучення «Ужгород», м. Ужгород, вул. Собранецька, 224, Закарпатська 

область, Україна. 

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – не пізніше 

01 лютого 2015 року 

6. Місце отримання документації конкурсних торгів – Україна, 

Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Собранецька, 220, каб. №8, індекс 

88000, тел: (0312) 64-96-04 

7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його 

надати):  

7.1. Розмір: 9400,0 гривень (дев’ять тисяч чотириста гривень 00 коп)  

7.2. Вид – гарантія, надана банківською установою (гарантія, банківська 

гарантія, тощо) 

7.3. Умови надання: Строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

120 (сто двадцять) днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

8. Подання пропозицій конкурсних торгів:  

8.1. Місце – Україна, 88000, Закарпатська обл., м.Ужгород, вул. 

Собранецька, 220, каб. №8, спосіб подання пропозицій – особисто або 

поштою. 

8.2. Строк 02.12.2013 до 10 год. 00 хв. 

9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів: 

9.1. Місце – Україна, 88000, Закарпатська обл.., м.Ужгород, вул. 

Собранецька, 220, зал засідань 

9.2. Дата – 02.12.2013 

9.3. Час – 15 год. 00 хв. 

10. Додаткова інформація: 

Більш детально викладено в конкурсній документації. 

 

– Цей документ виготовлений за фінансової допомоги Європейського 

Союзу у рамках проекту: «Модернізація та реконструкція пунктів 

пропуску на словацько-українському кордоні».  Відповідальність за зміст 

цього документа покладається виключно на Чопську митницю Міндоходів 

і в жодному випадку не може розглядатися як відображення позиції 

Європейського Союзу. 

 

 

 

Перший заступник начальника –  

Голова комітету з конкурсних торгів  

Чопської митниці Міндоходів                      _________                 А.І. Ципящук   
                           (підпис) 

             М.П.   
 

 

 

 

 

 


