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Повідомлення про акцепт 

пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції 

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 

2. Предмет закупівлі: 

2.1. Найменування предмета закупівлі: код 31.00.1 - меблі для сидіння та їхні частини 

(меблі для дошкільних навчальних закладів: стільці дитячі, лавки для сидіння дитячі, 

крісла офісні ISO, чорні) - стільці дитячі - 740 шт., лавки для сидіння дитячі - 150 шт., 

крісла офісні ISO, чорні - 70 шт. 

2.2. Кількість товарів, обсяг виконання робіт або надання послуг:  

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: управління освіти і науки 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, вул. С.Бандери, 10А, м. 

Івано-Франківськ 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: серпень - вересень 2015 

року 

3. Процедура закупівлі: Запит цінових пропозицій 

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

розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №161643, “ВДЗ” 

№290(10.07.2015) від 10.07.2015р. 

5. Учасник-переможець (учасники-переможці): 

Фізична особа підприємець Василишин Леонід Михайлович, ідентифікаційний 

код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2834401075, 

місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи): 

77701 Івано-Франківська обл. смт.Богородичани вул.550 річчя Богородчан,9, тел.: 

0347124165, тел./факс.: 0347124165. 

6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиціїї, 

пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі): 

166820грн.(без ПДВ) ; 

(цифрами) 

166820 (сто шістдесят шість тисяч вісімсот двадцять) грн.(без ПДВ) . 

(словами) 

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової 

пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі): 

27.07.2015р. 

8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода): 

Не раніше ніж три робочі дні з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого 

органу але не пізніше 14 днів з дня визначення переможця 

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

Карпик Наталя Миронівна заступник головного бухгалтера 

_________________________ 

(підпис, М. П.) 


