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ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення відкритих торгів 

1. Замовник (генеральний замовник). 

1.1. Найменування: Управління освіти і науки Івано-Франківського міськвиконкому 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 02143465 

1.3. Місцезнаходження: вул. Степана Бандери, 10-а, м. Івано-Франківськ, 76014 

1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника): 35415003044904, 

35420203044904, 35416002044904, 35421202044904, 35419009044904 (ГУДКСУ в Івано-

Франківській обл., МФО 836014, м.Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 46) 

1.5. Посадові особи замовника (генерального 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, електронна адреса):  

Прізвище, ім’я, по батькові: Карпик Наталія Миронівна, Посада: заступник головного 

бухгалтера централізованої бухгалтерії управління освіти і науки, 

Телефон: (0342) 52-21-82,   Телефакс: (0342) 52-27-63,      Е-mail: ekonomichnyl@ukr.net 
 

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 

закупівлі:  2 798 000,00 (два мільйони сімсот дев’яносто вісім тисяч) грн. 
 

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником (генеральним замовником) додатково розміщується 

інформація про закупівлю: www.mvk.if.ua 
 

4. Інформація про предмет закупівлі. 

4.1. Найменування предмета закупівлі: код 10.51.4 - сир сичужний та кисломолочний сир 

(сир кисломолочний жирністю 9% (10.51.40-30.00), сир твердий (10.51.40-50.00)) 

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

сир кисломолочний жирністю 9% - 40 800 кг, сир твердий - 3 500 кг 

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 

дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні школи-садки, навчально-

реабілітаційний центр м. Івано-Франківська 

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: січень - грудень 2016 року 
 

5. Місце отримання документації конкурсних торгів: 

каб. 212, вул. С.Бандери, 10а, м. Івано-Франківськ, 76014 
 

6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник (генеральний замовник) 

вимагає його надати). 

6.1. Розмір і вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів: не вимагається 

6.2. Умови надання. 
 

7. Подання пропозицій конкурсних торгів. 

7.1. Місце: каб. 212, вул. С.Бандери, 10а, м. Івано-Франківськ, 76014 

7.2. Cтрок: 18.01.2016р.  до  11
00

 год. 
 

8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

8.1. Місце: зал засідань, вул. С.Бандери, 10а, м. Івано-Франківськ, 76014 

8.2. Дата: 18.01.2016р.    8.3. Час:   о  15
00

 год. 
 

9. Інформація про рамкову угоду. 
 

10. Додаткова інформація: Більш детально викладено у документації конкурсних торгів. 

Застосовується скорочена процедура закупівлі. 
 

11. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення: 
 

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів      Н.Карпик 

 


