
Вх. 16022WX228156 № 29 (12.02.2016) від 12.02.2016 р. 

Оголошення № 039389 

про проведення відкритих торгів  

 
1. Замовник (генеральний замовник):  

1.1.Найменування – Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою 

Івано-Франківської міської ради  

1.2. Код за ЄДРПОУ - 37794186    

1.3. Місцезнаходження –  вул. Незалежності, 7, м. Івано-Франківськ, індекс 76018  

1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника) - 35413002079444 в 

ГУДКСУ в Івано-Франківській області, МФО 836014, вул. Незалежності, 46, м. Івано-

Франківськ,  індекс 76018 

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) – 

Бойчук Тетяна Олексіївна, начальник відділу державних закупівель управління 

інфраструктурної політики Департаменту (адреса замовника), тел. (03422)3-25-32, 

факс (0342)55-24-42,  dkgmvk@ukr.net 

 

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 

закупівлі - 538860,00 грн. (п’ятсот тридцять вісім тисяч вісімсот шістдесят) грн. з ПДВ  

 

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 – ДК 016:2010 – 96.03.1 послуги похоронні та 

суміжні послуги (ДК 021:2015 – 98370000-7 поховальні та супутні  послуги) (послуги з 

доставки померлих на судмедекспертизу) 

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг – відповідно до Додатку 

№ 2 документації конкурсних торгів 

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

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг  –  березень - грудень 2016 р. 

 

5. Місце отримання документації конкурсних торгів – вул. Незалежності, 7, кабінет  

№ 207,  м. Івано-Франківськ, індекс 76018 

 

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 – вул. Незалежності, 7,  кабінет  № 207, м. Івано-Франківськ, індекс 76018 

7.2. Строк –  15.03.2016 р. до 10.00 год. 

 

8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів: 

8.1. Місце – вул. Незалежності, 7,  кабінет  № 307, м. Івано-Франківськ, індекс 76018 

8.2. Дата – 15.03.2016 р.  

8.3. Час – о 13.00 год. 

http://www.mvk.if.ua/


 

 

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, відмова 

учаснику в участі у процедурі закупівлі відповідно до ст. 17 Закону, детальніше у 

документації конкурсних торгів.   

 

 

       Перший заступник 

       директора Департаменту                         __________________            Сенчук І. В. 
                                                                                     підпис, М.П.    

 


