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ОГОЛОШЕННЯ 

про результати проведення процедури закупівлі 

1. Замовник: 

1.1. Найменування: Івано-Франківський міськвиконком 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 04054346 

1.3. Місцезнаходження: вул.Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004 

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевих бюджетів; кошти, які надаються замовникам 

під гарантії Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів 

місцевого самоврядування за кредитами, позиками, які надаються іноземними державами, 

банками, міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом з 

іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями 

3. Процедура закупівлі: Відкриті торги 

4. Інформація про предмет закупівлі: 

4.1. Найменування предмета закупівлі: код 27.40.3 - лампи та світильники, інші (Комплект 

світлового обладнання Лампи та світильники, інші) - 1 комплект 

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:  

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

вул..М.Грушевського 21 

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: липень – до 20 жовтня 2015 року 

5. Інформування про процедуру закупівлі: 

5.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація замовника про 

закупівлю (у разі такого розміщення):  

5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на 

веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №148211, “ВДЗ” №273(16.06.2015) від 

16.06.2015р. 

5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та номер 

повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів: №187254, “ВДЗ” №324(28.08.2015) від 

28.08.2015р. 

5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено 

договір про закупівлю, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:  

6. Результат проведення процедури закупівлі: 

6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 

ПП Колубаєв Олег Леонідович - 10.08.2015р. 

6.2. Дата укладення договору про закупівлю: 

ПП Колубаєв Олег Леонідович - 08.09.2015р. 

7. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 

ПП Колубаєв Олег Леонідович - 305401  грн.  (без ПДВ) 

8. Інформація про переможця торгів: 

8.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: ПП Колубаєв Олег Леонідович 

8.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2565614255 

8.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та номер 

телефону, телефаксу: м.Івано-Франківськ вул.Будівельників 20 / 88, 0505759000 

9. Інформація про рамкову угоду 

9.1. Дата та номер рамкової угоди: 

9.2. Учасники рамкової угоди: 

9.3. Строк, на який укладено рамкову угоду: 

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

 

 

 

Голова комітету конкурсних торгів  Зіновій Фітель  

 


