
ОГОЛОШЕННЯ  

про проведення відкритих торгів 

1. Замовник (генеральний замовник): 

1.1. Найменування - Івано-Франківський міськвиконком. 

1.2. Код за ЄДРПОУ - 04054346. 

1.3. Місцезнаходження - вул.Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004. 

1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника) - 35424102044841. 

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) - 

Штогрин-Коржан Тетяна Орестівна, начальник відділу координації закупівель та цінового 

моніторингу, тел. 0342556530, tanya_shtohryn@mail.ru. 

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 

закупівлі - 790000,00 грн. (сімсот дев’яносто тисяч) грн. з ПДВ. 

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 – машини обчислювальні, частини та приладдя до 

них, код ДКПП 016:2010 - 26.20.1 (26.20.15-00.00 тощо), комп’ютерне обладнання та 

приладдя (Код ДК 021:2015 – 302). 

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг – відповідно до 

Додатку №1 документації конкурсних торгів. 

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг - м.Івано-Франківськ , 

вул. Грушевського,21. 

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг - до грудня 2016р. 

5. Місце отримання документації конкурсних торгів - м.Івано-Франківськ , вул. 

Грушевського,21 каб.418. 

6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник (генеральний 

замовник) вимагає його надати) – не вимагається. 

6.1. Розмір. 

6.2. Вид. 

6.3. Умови надання. 

7. Подання пропозицій конкурсних торгів. 

7.1. Місце - м.Івано-Франківськ , вул. Грушевського,21 каб.418. 

7.2. Строк - 31.03.2016р. до 09:30 год. 

8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

8.1. Місце - м.Івано-Франківськ , вул. Грушевського,21 каб.311. 

8.2. Дата - 31.03.2016р. 

8.3. Час – 10:00 год. 

9. Інформація про рамкову угоду. 

9.1. Строк, на який укладається рамкова угода. 

9.2. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду. 

10. Додаткова інформація. 
 

Заступник міського голови   _____________  Білик Б.І. 

      підпис, МП 


