
                        Вх. 15094WX613396   № 346 (29.09.2015) від 29.09.2015 р. 

ІНФОРМАЦІЯ № 204839 

про результати процедури запиту цінових пропозицій 

1. Замовник:  

1.1. Найменування - Департамент комунального господарства, транспорту і зв’язку 

виконавчого комітету  Івано-Франківської  міської ради   

1.2. Код за ЄДРПОУ- 37794186   

1.3. Місцезнаходження - вул. Незалежності, 7, м. Івано-Франківськ, індекс 76018  

 

2. Джерело фінансування закупівлі – кошти міського бюджету 

 

3. Інформація про предмет закупівлі: 

3.1. Найменування предмета закупівлі - ДК 016:2010-81.30.1 послуги щодо благоустрою 

території (послуги з експлуатації водозахисних дамб) 

3.2. Кількість товарів або обсяг надання послуг – відповідно до  ТВ (технічних вимог) 

(Додаток № 3) Інструкції  учасникам запиту цінових пропозицій 

3.3. Місце поставки товарів або надання послуг – водозахисні дамби річок Бистриця 

Надвірнянська і Бистриця Солотвинська в м. Івано-Франківську 

3.4. Строк поставки товарів або надання послуг – вересень – грудень 2015 р. 

 

4. Інформування про процедуру запиту цінових пропозицій:  

4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про 

процедуру запиту цінових пропозицій -  www.mvk.if.ua. 

4.2. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, розміщеного на веб-порталі 

Уповноваженого органу з питань закупівель – 21.08.2015 р., № 184127 

4.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, 

розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель – 15.09.2015 р., 

№ 196967  

 

5. Результат проведення процедури запиту цінових пропозицій.  

5.1. Дата акцепту цінової пропозиції – 10.09.2015 р. 

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

5.3.Сума, визначена в договорі про закупівлю - 87785,00грн. (вісімдесят сім тисяч  

сімсот вісімдесят п’ять ) грн. з ПДВ (цифрами) (словами) 

5.4. Дата укладення договору про закупівлю – 23.09.2015 р. 

 

6. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася. 

6.1. Дата прийняття рішення. 

6.2. Підстава.  

 

7. Інформація про переможця процедури запиту цінових пропозицій.  

7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові – Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Пасічна-ІФ» 

7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків – 35765347 

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

телефон, телефакс - вул. Паркова, 8, кв. 41, м. Івано-Франківськ, індекс 76008, тел. (0342) 54-

41-02  

Перший заступник директора Департаменту,  

голова комітету з конкурсних торгів                              ____________        Сенчук І. В. 

                                                                                                   (підпис, М.П.)            

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


 


