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1. Замовrrик:
1.1. Найменування: Нацiошальппй прпродншй парк 66ВерховпнськпйО'Мiнекологiiта прпродЕпх
pecypciB УкраiЪш
1 .2. I,центифiкацiйний код за еlРПОУ: 37 638334
1.3. Мiсцезнаходженця: шрпс.Печiщеr 3-а, с.Верхпiй Ясепiв, Верховипський р-н, Iвапо-
Фрапкiвська обл., 787 l2
1.4. Головний розпорядrпшt коштiв (повне найменування та iдеrrгифiкацiйний код за еШПОУ).
MiпicTepcTBo екологГi та прпродЕпх pecypciB УкраiЪпо 37552996
2. Щжерело фiнансуваrшя закупiвлi: кошти державЕого бюджету УкраiЪи
3. Прочеryра закупiвлi: Вiдкрптi торгш
4. Iнформацiя прб прелмет закупiвлi:
4.1. НайменуванIш предмета закупiвлi: розроблеппя проекту органiзацii тершторii Нацiоцальпого
природпого парку "}ерховинськпй"о охоронп, вiдтворенпя та рекреацiйпого використаIIЕя
його прпроднпх комдлексiв i об'ектiв
4.2, Кiлькiсть ToBapiB або обсяг виконаЕшI робii чи надФншI посJIуг:

4.З. Мiсце поставки ToBapiB, виконання робiт чи надання посJryг: IIацiональппй пршроднпй парк
"Верховппськпй"
4.4. Строк поставки ToBapiB, виконання робiт чи надання fiосJц/г] 2013 - 2014рр.
5. Iнфоршryъання про цроцедуру заrсупiвлi:
5.1. Алреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розмiщува;rася iнформацiя про закупiвлю:
www.tender.me.gov.ua
5.2. Адреса веб-сайry, на якому замовником додатково розмiшцва-тlася iнформацiя за:чrовника про
закупiв.lпо : пррчеr.аt.ча
5.3.,Щата оприJIIоднецня та номер оголошенIul про проведешlll процедури закупiвлi, оrryблiкованого в

державному офiцiйному друкованому виданнi з питань державних закупiвель: .}lЬ1515б0, *ВДЗ'М57
(800) вiл 22.07.2013р,
5.4. Щжа оприJIюднепнJI та номер оголошен}uI про проведен}IJt процедури закупiвлi, опублiкованого в
вiдповiдних мiжнародrrих виданшгх:
5.5. Щата оприJIюдненнrI та номер повiдомлення про акцепт пропозицii KoHKypcHID( торгiв,
огryблiкованого в державному офiцifurому друкованому виданнi з IIитань дерлсaвних закупiвель:
6. Результат проведечнJI процедури закупiвлi:
6.1. Щата акцегrry пропозицii кончФсних торгiв, що визначена найбiльш економiчно вигiдною:
6.2. ЩатаукJIадення договору про закупiвrпо:
6.З. Торги вiдмiненi чи визнанi такими, що не вiдбулися:
Переможець надав цисьмову вiдмову па укпад€ппя договору пlю закупiвлю.Щirrа шtrюпозицii
другого учасЕпка перевпщу€ еуму передбачепу па фiпапсуваппя закупiвлi./ 01.10.2013р.
7. Сума, визначена в договорi про закупiвлю:
8. Щiна за одиниIsо товару(у разi закупiвлi товару): iнформацiя надаеться у виглядi окремого
електронного докумеЕту.
9. Iнформацiя про переможця торгiв:
10. fuформацiя про рамкову угоду
10. 1 . .Щата та номер рщ,псовоi угоди:
1 0.2. Учасники рамковоi угоди:
10.З. Строк, на який )лIшадено рамкову угоду:
11, Iнформацiя для оцератору прлйому:
12. Посада, прiзвищ9та iнiцiали особи, що пiдгплсуе оголошення:
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