Звіт про виконання договору
1. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель – 09.02.2015 р.
№ 039742 ВДЗ № 187; 09.02.2015 р. № 001592 МВ № 187
2. Договір про закупівлю:
2.1. Номер договору – 111/15 + додаткова угода на зменшення суми № 116
2.2. Дата укладення договору – 20.04.2015 р., додаткової угоди – 29.12.2015 р.
2.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю – 6008830,00 грн. (шість мільйонів вісім тисяч
вісімсот тридцять) грн. з ПДВ; додаткової угоди – 5697097,00 грн. (п’ять мільйонів
шістсот дев’яносто сім тисяч дев’яносто сім) 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 – Комунальне підприємство «Дорожнє
ремонтно-експлуатаційне управління»
4.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків - 31263017
4.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс – вул. Максимовича, 13, м. Івано-Франківськ, 76006,
(03422)6-49-91, факс (03422)6-55-68
5. Предмет закупівлі:
5.1. Найменування - ДК 016:2010 – 81.29.1 послуги щодо очищування, інші (послуги з
утримання доріг, площ, внутрішньоквартальних територій міста та дорожніх знаків)
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 –
квітень - 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 – 5697097,00 грн. (п’ять мільйонів шістсот дев’яносто сім
тисяч дев’яносто сім) грн. з ПДВ
Перший заступник директора Департаменту,
голова комітету з конкурсних торгів

________________
(підпис, М. П.)

Сенчук І. В.

