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ЗАПИТ 

цінових пропозицій 

1. Замовник: 

1.1. Найменування: Управління освіти і науки Івано-Франківського міськвиконкому 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02143465 

1.3. Місцезнаходження: вул. Степана Бандери, 10-а, м. Івано-Франківськ, 76014 

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35415003044904, 35416002044904, 35419009044904, 

35420203044904 

1.5. Посадові особи 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, e-mail): Прізвище, ім’я, по батькові: Карпик Наталія Миронівна, 

Посада: заступник головного бухгалтера централізованої бухгалтерії управління освіти 

і науки, Телефон: (0342) 52-12-82, Тел./факс: (0342) 52-27-63,  Е-mail: tender_if_osv@ukr.net 

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): 

Управління освіти і науки виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, 

02143465 
 

2. Фінансування закупівлі: 

2.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевих бюджетів 

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі: 
299 939 (двісті дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот тридцять дев’ять) грн. 

2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару): інформація надається у вигляді 
окремого електронного документу. 

 

3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому 
розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua 

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: 
www.mvk.if.ua 

 

5. Інформація про предмет закупівлі: 

5.1. Найменування предмета закупівлі: код 10.12.1 - м’ясо свійської птиці, свіже чи 

охолоджене (тушки курей охолоджені) 

5.2.Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових 

пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри : 9 770 кг. 

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: дошкільні навчальні заклади 

м. Івано-Франківська, навчально-реабілітаційний центр 

5.4. Строк поставки товарів або надання послуг: листопад - грудень 2014 року 
 

6. Основні умови договору: Відповідно до розділу IX Закону України “Про здійснення 

державних закупівель” 
 

7. Строк дії цінових пропозицій: 120 днів 
 

8. Подання цінових пропозицій: 

8.1. Місце та спосіб подання: м. Івано-Франківськ, вул. С.Бандери, 10а, каб.212,   особисто 

8.2. Cтрок: 28.10.2014р.  до  11:00 год. 
 

9. Розкриття цінових пропозицій: 

9.1. Місце: м.Івано-Франківськ, вул.С.Бандери, 10а, зал засідань 

9.2. Дата і час: 28.10.2014р.  о  13:00 год. 
 

10. Додаткова інформація: Більш детально викладено у запиті цінових пропозицій 

(інструкції учасникам) 
 

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

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів     Н.Карпик 


