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ОГОЛОШЕННЯ  

про результати проведення торгів 

 

      1. Замовник. 

 1.1. Найменування.  Управління культури виконавчого комітету Івано-Франківської 

міської ради. 

   1.2. Код за ЄДРПОУ. 05457767 

  1.3. Місцезнаходження. вул. Дністровська,28,  м.Івано-Франківськ, 76018 

   2. Джерело фінансування закупівлі.  кошти міського бюджету 

    3. Процедура закупівлі.  відкриті  торги 

 

    4. Інформація про предмет закупівлі.  

4.1. Найменування предмета закупівлі.  ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 капітальний ремонт 

(роботи з капітального ремонту Народного дому «Княгинин» на вул.Галицька,40 в 

м.Івано-Франківськ) 

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. обсяг виконання 

робіт відповідно до відомості обсягів робіт,що закуповуються по об’єкту. 

     4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.  вул.Дністровська,28,м. 

Івано-Франківськ,76018. 

     4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.  серпень 2015-грудень 

2017. 

 

     5. Інформування про процедуру закупівлі.      
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація 

замовника про закупівлю  (у  разі  такого розміщення). www.mvk.if.ua. 

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

розміщеного на веб – порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 09.07.2015 

«ВДЗ» №289 ( 09.07.2015) 15072ХХ497683                                              №161112 

5.3. Дата  оприлюднення на веб – порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та  

номер  повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. 21.08.2015, «ВДЗ» №320   

( 21.08.2015) 15084WO561187                № 184822 

5.4. Дата  оприлюднення  та  номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою 

укладено договір про закупівлю, розміщеного на веб – порталі Уповноваженого органу з 

питань закупівель. 

 

     6. Результат проведення процедури закупівлі. 

     6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 18.08.2015  

     6.2. Дата укладення договору про закупівлю. 08.09.2015  

     6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:  

     - дата прийняття рішення; 

     - підстава. 
 

7. Сума, визначена в договорі про закупівлю – 4 749 630,00 грн. ( чотири мільйони 

сімсот сорок дев’ять тисяч шістсот тридцять) грн. з ПДВ 

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


 

  8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару). 
 

     9. Інформація про переможця торгів. 

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Будівельна компанія Трейд Захід Буд» 

9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 35517767. 

9.3. Місцезнаходження (для  юридичної особи) та  місце проживання (для фізичної особи), 

телефон, телефакс:  пошт.адр.вул.О.Сорохтея,41, кв.915;пошт.адр.вул.Василіянок,15, 

м. Івано-Франківськ, індекс 76018,   тел. (0342) 55-96-95 

 

10. Інформація про рамкову угоду.  

     10.1. Дата та номер рамкової угоди. 

     10.2. Учасники рамкової угоди. 

     10.3. Строк, на який укладено рамкову угоду. 

 

 

Заступник начальника управління культури 

з господарських питань, 

голова комітету з конкурсних торгів   

                                                                                         ___________________      Коник М.М. 

                                                                                                                      підпис, М.П.             

 

 


