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ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення відкритих торгів 
 

1. Замовник (генеральний замовник): 

1.1. Найменування: Департамент екології, природних ресурсів та паливно-енергетичного 

комплексу Сумської обласної державної адміністрації 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 38136517 

1.3. Місцезнаходження: площа Незалежності 2, м. Суми, 40000 

1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника): 35425164082106 

1.5. Посадові особи замовника (генерального 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, електронна адреса). 

Прізвище, ім’я, по батькові: Фесенко Олександр Миколайович – заступник директора 

Департаменту – начальник управління екологічної безпеки та дозвільної системи 

Тел./факс: 0542632839 

Е-mail: 770861@ukr.net 

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 

1834000,00 (один мільйон вісімсот тридцять чотири тисячі гривень 00 копійок) 

3. Адреса веб-сайту, на якому замовником (генеральним замовником) додатково 

розміщується інформація про закупівлю: http://pek.sm.gov.ua 

4. Інформація про предмет закупівлі: 

4.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 016:2010 - код 38.22.1 - обробляння ядерних та 

інших небезпечних відходів (код 38.22.19-00.00 - обробляння інших небезпечних 

відходів) (Проведення робіт з екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, 

оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та 

небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до 

використання хімічних засобів захисту рослин, у Липоводолинському та 

Путивльському районах Сумської області) 

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 47,25 тонн 

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: збирання, перевезення 

небезпечних відходів з місць розміщення за межі Сумської області; місце їх обробляння – за 

межами Сумської області 

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 31.12.2015 

5. Місце отримання документації конкурсних торгів: площа Незалежності, 2, м. Суми, 

кабінет 61 (5 поверх), 40000 

6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник (генеральний замовник) 

вимагає його надати): 

6.1. Розмір і вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів: не вимагається 

6.2. Умови надання: 

7. Подання пропозицій конкурсних торгів: 

7.1. Місце: площа Незалежності, 2, м. Суми, кабінет 61 (5 поверх), 40000 

7.2. Строк: 05.11.2015 до 10:00 

8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів: 

8.1. Місце: площа Незалежності, 2, м. Суми, кабінет 61 (5 поверх), 40000 



8.2. Дата: 05.11.2015  

8.3. Час: 11:00 

9. Інформація про рамкову угоду: 

10. Додаткова інформація: кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 Закону 

України «Про здійснення державних закупівель». Більш детально – у документації 

конкурсних торгів 

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

 

Директор Департаменту екології, природних ресурсів  

та паливно-енергетичного комплексу Сумської обласної  

державної адміністрації,  

голова комітету з конкурсних торгів Рибенчук М.В. 

               _________________________ 

               (підпис, М.П.)             


