
Оголошення  про проведення відкритих  торгів  

1. Замовник: 

1.1.Найменування - управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету 

міської ради 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 36732642 

1.3. Місцезнаходження – місто Івано-Франківськ, вулиця Михайла Грушевського, будинок 21 

1.4. Реєстраційний рахунок замовника - 35421106063359 в УДКC України в місті Івано-Франківську, 

МФО 836014 

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) – Штогрин-Коржан Тетяна Орестівна, начальник відділу 

координації закупівель та цінового моніторингу, м.Івано-Франківськ, вул. М.Грушевського, буд. 

21, каб. 418, 76004, тел. (0342) 55-65-30, факс (0342) 55-19-55, prom@mvk.if.ua 

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

управління економічного та інтеграційного розвитку виконавчого комітету міської ради, код за  

ЄДРПОУ – 36732642 

2. Фінансування закупівлі: 

2.1.Джерело фінансування закупівлі– кошти місцевого бюджету 

2.2.Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для 

друку, не для оприлюднення) – 600 000,00 грн. без ПДВ 

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 (у разі наявності) - www.mvk.if.ua 

5. Інформація про предмет закупівлі: 

5.1. Найменування предмета закупівлі - ДК 016:2010 - код 16.23.2 – будівлі складані, з деревини 

(ДК 021:2015 – код 44220000-8 - столярні вироби) (Розбірні споруди для проведення ярмаркових 

заходів) 

5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг –  12 (дванадцять) одиниць 

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг - місто Івано-Франківськ 

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – червень 2016 року 

6. Місце отримання документації конкурсних торгів - місто Івано-Франківськ, вулиця 

Михайла Грушевського, будинок 21, кабінет 418 

7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати): 

7.1. Розмір – не вимагається 

7.2. Вид - не вимагається 

7.3. Умови надання - не вимагається 

8. Подання пропозицій конкурсних торгів: 

8.1. Місце –  вулиця М.Грушевського, будинок 21, кабінет 410, місто Івано-Франківськ. 

8.2. Строк – 05 квітня 2016 року до 09.00 години 

9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів: 

9.1. Місце – вулиця М.Грушевського, будинок 21, кабінет 410, місто Івано-Франківськ. 

9.2. Дата – 05 квітня 2016 року 

9.3. Час – о 10.00 годині 

10. Додаткова інформація кваліфікаційні критерії - відповідно до ст.16 Закону. Більш детально 

– у документації конкурсних торгів - контактний телефон/телефакс (0342) 55-25-30, Штогрин-

Коржан Тетяна Орестівна, секретар  комітету з конкурсних торгів 

 

Начальник управління, 

 голова комітету з конкурсних торгів                                                         Н.О.Кромкач 

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

