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ІНФОРМАЦІЯ 

про застосування переговорної 

процедури закупівлі 

 

1. Замовник. 

1.1. Найменування.  Управління культури виконавчого комітету Івано-Франківської міської 

ради. 

1.2.Код за ЄДРПОУ.  05457767 

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

1.4.Реєстраційний рахунок замовника.  35410002044892,  35418004044892,  35419003044892, 

35413009044892, 35411001044892, 35426201044892, 35425202044892, 35424203044892 в ГУДКСУ 

Івано-Франківської області, МФО 836014 

 1.5 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 

телефлнного звя’зку, електронна адреса).  Коник Михайло Михайлович – голова комітету з 

конкурсних торгів, м.Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 28, тел. (03422) 2-57-45, 2-32-39, 

uprkult@ukr.net. 

 

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі. 

1 115 087,00 ( один мільйон сто п’ятнадцять тисяч вісімдесят сім) грн. 00 коп. з ПДВ. 

 

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю. 

www.mvk.if.ua 

 

4. Інформація про предмет закупівлі. 

4.1. Найменування предмета закупівлі. код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 

016-2010 – 35.30.1 – Пара та гаряча вода,постачання пари та гарячої води, (ДК 021:2015-

09320000-8 – Пара,гаряча вода та пов’язана продукція). 

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.   688  Гкал., 0,19 Гкал. 

 ( 4 кубм.) 
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. м. Івано-Франківськ, 

вул.Дністровська, 28, 76018. 

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи  надання послуг.  січень – грудень 2016  року. 

 

5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони 

учасника ( учасників), з яким ( якими) проведено переговори. Товариство обмеженої 

відповідальності «Станіславська теплоенергетична компанія», м. Івано-Франківськ, вул. 

Індустріальна, 34, 76014, тел. (03422) 52-56-90, 52-56-96, 59-46-34 

 

6. Інформація про ціну пропозиції.  1 115 086,99 ( один мільйон сто п’ятнадцять тисяч вісімдесят 

шість) грн. 99  коп. з ПДВ. 

 

7. Умова застосування переговорної процедури. п.2. ч.2 ст.39 ЗУ 

 

8. Додаткова інформація. 

 

 

 

 

Підпис голови комітету з конкурсних торгів                                                                 Коник М.М. 

М.П. 

mailto:uprkult@ukr.net

