
ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення закупівлі через систему електронних торгів 

1. Замовник: 

1.1.Найменування - Виконавчий  комітет  Івано-Франківської міської ради 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 04054343 

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

1.4. 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, е-mail):  

- начальник адміністративно-господарського управління виконавчого комітету 

Івано-Франківської міської ради, заступник тендерного комітету:  Хімій Олег 

Михайлович, тел. роб. (0342) 55-22-82, електронна адреса: mvk@mvk.if.ua 

- секретар тендерного комітету Івано-Франківської міської ради: Кіщук 

Макарій Миколайович, тел. роб. (0342) 551890, електронна адреса: 

mvk.pracya@gmail.com 

2. Очікувана вартість закупівлі послуг: 150 000,00 грн. (сто п’ятдесят  тисяч 

гривень) з ПДВ. 

 

3. Інформація про предмет закупівлі: 

3.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 021:2015 (CPV) :09132000-3 

Бензин (Бензин А95). 

3.2. Кількість – 5 555 (п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят п’ять )л.. 

3.3. Місце поставки товару: м. Івано-Франківськ. 

3.4. Строк поставки товару: до 31.12.2017 року. 

 

4. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження – відповідно 

до додатку № 1  цього оголошення 

 

5. Пропозиція подається у форматі - PDF або JPEG  

 

6. Дата та час закінчення подання запитів на уточнення та/або запитань 

щодо закупівель:  19.05.2017 р. , 10.00 год. 

 

7. Дата та час закінчення подання пропозицій: 24.05.2017 р., 10.00 год. 

 

8. Крок аукціону: 750,00 грн. (сімсот п’ятдесят) грн.  

 

9. Інша інформація:  

      9.1. Умови оплати: оплата здійснюється за фактом постачання протягом 15 

календарних днів. 

      9.2. Учасник визначає ціну на послуги, які він пропонує надати за Договором, з 

урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. До 

розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені 

учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про 

закупівлю. 
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       9.3. За результатами здійснення закупівлі Замовник та Виконавець укладають 

договір не раніше ніж через 2 робочих дні та не пізніше ніж через 10 робочих 

дні з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця. 

Додаток до оголошення: 

Додаток № 1 - Технічні  завдання, та кваліфікаційні вимоги. 

 

 

 

   Голова тендерного комітету       Богдан Білик 

   


