
Вх.15072WX499543 № 290 (10.07.2015) від 10.07.2015 р. 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ № 161633 

про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за 

результатами застосування переговорної процедури закупівлі  

 

1. Замовник (генеральний замовник):  

1.1. Найменування - Департамент комунального господарства, транспорту і зв’язку 

виконавчого комітету  Івано-Франківської  міської ради   

1.2. Код за ЄДРПОУ - 37794186   

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

 

 2. Предмет закупівлі:  
2.1.Найменування предмета закупівлі – ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 капітальний ремонт 

(капітальний ремонт вул. Ленкавського І-ша черга: від вул. К. Данила до вул. Бельведерська) 

2.2. Кількість  товарів або обсяг  виконання  робіт  чи  надання послуг - відповідно до  

Додатку № 2 документації конкурсних торгів 

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – вул. Ленкавського І-ша 

черга: від вул. К. Данила до вул. Бельведерська, м. Івано-Франківськ 

2.4.Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг -  липень - грудень 2015 р. 

  

3. Процедура закупівлі – відкриті торги 

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

розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель – 20.05.2015 р. 

№ 133823 

5. Учасник-переможець (учасники-переможці):  

5.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові – Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ПБС» 

5.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків – 

32872788 

5.3. Місцезнаходження (для  юридичної особи) та  місце проживання (для фізичної особи), 

телефон, телефакс - вул. Крайківського, 2, м. Івано-Франківськ, індекс 76019,                                     

тел./факс (0342)55-93-89  

 

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

пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):  
1615658,00 грн.(один мільйон шістсот п’ятнадцять тисяч шістсот п’ятдесят вісім) грн.  з 

ПДВ     (цифрами) (словами) 

 

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

(цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури 

закупівлі) – 07.07.2015 р. 

 

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

з  21.07.2015 р. по 06.08.2015 р.  

      

Перший заступник директора Департаменту,  

голова комітету з конкурсних торгів                              ____________        Білик В. Й. 

                                                                                                   (підпис, М.П.)                


