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ІНФОРМАЦІЯ 

про результати проведення переговорної процедури закупівлі 

 

1. 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 
 

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевих бюджетів 
 

3. Інформація про предмет закупівлі. 

3.1. Найменування предмета закупівлі: код 06.20.1 - газ природний, скраплений або в 

газоподібному стані (природний газ) (06.20.10-00.00) 

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 161 700 куб. м. 

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

заклади освіти м. Івано-Франківська 

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: липень - грудень 2015 року 
 

4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі. 

4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію про застосування 

переговорної процедури закупівлі: www.mvk.if.ua 

4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, 

розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: “ВДЗ” № 289 

(09.07.2015) від 09.07.2015р, номер інформації 160873 

4.3. Дата оприлюднення та номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, 

розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 160873/1 від 

09.07.2015р. 

4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами 

застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого 

органу з питань закупівель: “ВДЗ” № 293 (15.07.2015) від 15.07.2015р., номер повідомлення 

163629 
 

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 03.07.2015р. 
 

6. Іформація про переможця переговорної процедури закупівлі. 

6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ 

ЗБУТ” 

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 39595350 

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

телефакс: 76010, м. Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 20, тел.: (0342) 725262 
 

7. Результат проведення процедури закупівлі. 

7.1. Дата акцепту пропозиції: 10.07.2015 року 

7.2. Дата укладення договору про закупівлю: 18.09.2015 року 

7.3 Сума, визначена в договорі про закупівлю: 

1 454 853,71 грн. (з ПДВ) 
(цифрами) 

один мільйон чотириста п’ятдесят чотири тисячі вісімсот п’ятдесят три грн. 71 коп. 

(з ПДВ)                                                                  (словами) 
 
 

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

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів     Н.Карпик 


