
ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення відкритих торгів 
1. Замовник (генеральний замовник): 

1.1. Найменування: Управління капітального будівництва Івано-Франківського 

міськвиконкому 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 05397574 

1.3. Місцезнаходження: вул.Незалежності, 6, м. Івано-Франківськ, 76018 

1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника): 35429104044941 в ГУДКСУ 

Івано – Франківської обл. 

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: Шелюг Юрій Володимирович - начальник ВТВ 

Телефон: (03422) 3-04-76 

Тел./факс: 03422 25651 

Е-mail: vtv.ykb.if.mvk@ukr.net 

Прізвище, ім’я, по батькові: Тутка Андрій Олегович – інженер ВТВ 

Телефон: (03422) 25782 

Тел./факс:  

Е-mail:  
 

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

6000000 (шість мільйонів) грн. 
 

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

інформація про закупівлю: www.mvk.if.ua 
 

4. Інформація про предмет закупівлі: 

4.1. Найменування предмета закупівлі: Роботи з добудови ЗОШ №5 в м. Івано-Франківську 

на вул. І. Франка, 19 

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: загальна площа добудови – 

419 м
2
. 

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Івано-Франківськ 

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: листопад 2015р. - вересень 

2017р. 
 

5. Місце отримання документації конкурсних торгів: за адресою замовника, 6-й поверх, каб.6  
 

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

його надати): 

6.1. Розмір: не вимагається 

6.2. Вид 

6.3. Умови надання 
 

7. Подання пропозицій конкурсних торгів: 

7.1. Місце: за адресою замовника, 6-й поверх, каб.6, особисто або поштою 

7.2. Строк: 20.10.15р.  до 9-00 год.  
 

8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів: 

8.1. Місце: за адресою замовника, каб.3 (кабінет головного інженера) 

8.2. Дата: 20.10.15р.     

8.3. Час: 10:00:00 
 

9. Інформація про рамкову угоду: 

9.1. Строк, на який укладається рамкова угода. 

9.2. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду. 
 

10. Додаткова інформація: кваліфікаційні критерії - відповідно до ст.16 Закону. Більш 

детально - у конкурсній документації 
 

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

      Голова конкурсного комітету М. Халак 
                                                                                                                                                             _________________________ 

                                                                                                                    (підпис, М. П.)  


