
   

Повідомлення про акцепт 

пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції 

1. Замовник (генеральний замовник): 

1.1. Найменування: Івано-Франківський міськвиконком 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 04054346 

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

2. Предмет закупівлі: 

2.1. Найменування предмета закупівлі: код 26.20.1 - машини обчислювальні, частини та 

приладдя до них (Машини обчислювальні, частини та приладдя до них) - Згідно 

переліку Всього 37 шт 

2.2. Кількість товарів, обсяг виконання робіт або надання послуг:  

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

вул..М.Грушевського 21 

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

2015 року 

3. Процедура закупівлі: Відкриті торги 

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 

розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №149573, “ВДЗ” 

№275(18.06.2015) від 18.06.2015р. 

5. Учасник-переможець (учасники-переможці): 

ТОВ “Технополіс”, ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки 

платника податків: 22178902, місцезнаходження (для юридичної особи) та місце 

проживання (для фізичної особи): м.Івано-Франківськ вул.Красівського 3а, тел.: 

0342502444, тел./факс.: 0342502444. 

6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиціїї, 

пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі): 

855899грн.(без ПДВ) ; 

(цифрами) 

855899 (вісімсот п’ятдесят п’ять тисяч вісімсот дев’яносто дев’ять) грн.(без ПДВ) . 

(словами) 

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової 

пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі): 

10.08.2015р. 

8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода): 

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів 

якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції 

відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З 

метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не 

може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі 

Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. 

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

Перший заступник міського голови Фітель Зіновій Ігорович 0342784110 

_________________________ 

(підпис, М. П.) 


