
                                                      Звіт про виконання договору 

 

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

розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель – 04.06.2015 р. 

№ 142076 ВДЗ № 265 

 

2. Договір про закупівлю: 

2.1. Номер договору – 362/15 + додаткова угода № 52 на зменшення суми договору 

2.2. Дата укладення договору – 06.08.2015 р., додаткової угоди – 17.08.2015 р. 

2.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю – 475271,00 грн. (чотириста сімдесят п’ять  

тисяч двісті сімдесят одна) грн. з ПДВ, у додатковій угоді – 460960,00 грн. (чотириста 

шістдесят тисяч дев’ятсот шістдесят) грн. з ПДВ  

 

3. Замовник:  

3.1. Найменування – Департамент комунального господарства, транспорту і зв’язку 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради 

3.2. Код за ЄДРПОУ - 37794186 

3.3. Місцезнаходження – вул. Незалежності, 7, м. Івано-Франківськ, 76018 

 

4. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю: 

4.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові – Приватне акціонерне товариство «Зелене 

господарство»  

4.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків - 05479378  

4.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс – вул. Є. Коновальця, 411-а, м. Івано-Франківськ, 

76011, (0342)75-92-55, факс (0342)75-92-81 

 

5. Предмет закупівлі:  

5.1. Найменування – ДК 016:2010 – 81.30.1 послуги щодо благоустрою території (послуги з 

утримання зелених насаджень та озеленення міста) 

5.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг за договором - відповідно 

до Додатку № 2 документації конкурсних торгів та пропозиції конкурсних торгів переможця  

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

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг за договором –  

серпень - грудень 2015 р. 

 

6. Строк дії договору – з дня його підписання і діє до 31.12.2015 р., але в будь-якому разі до 

повного закінчення надання послуг і проведення остаточних розрахунків між Сторонами, або 

до розірвання його однією із Сторін. 

 

7. Сума оплати за договором - 460960,00 грн. (чотириста шістдесят тисяч дев’ятсот 

шістдесят) грн. з ПДВ  

  
 

Перший заступник директора Департаменту,         

голова комітету з конкурсних торгів                        ________________          Сенчук І. В.                                                                                     
                                                                                                                   (підпис, М. П.) 

 


