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ОГОЛОШЕННЯ 

про результати проведення торгів 

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. Процедура закупівлі: Відкриті торги 
 

4. Інформація про предмет закупівлі. 

4.1. Найменування предмета закупівлі: код 13.92.1 - вироби текстильні готові для домашнього 

господарства (м’який інвентар для дошкільних навчальних закладів - ковдри та покривала 

на ліжка, постільна білизна та рушники, тюлі та гардини): 

Лот 1 «Ковдри та покривала на ліжка» (13.92.11-30.00, 13.92.16-40.00). 

Лот 2 «Білизна постільна, туалетна та кухонна» (13.92.12-53.00, 13.92.14-30.00, 13.92.14-50.00). 

Лот 3 «Тюлі та гардини» (13.92.15-50.00). 
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: відповідно до технічної 

специфікації (наведена у документації конкурсних торгів) 

4.3. 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, 76014 

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вересень - жовтень 2015 року 
 

5. Інформування про процедуру закупівлі. 

5.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація замовника про 

закупівлю (у разі такого розміщення): www.mvk.if.ua 

5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на 

веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: “ВДЗ” № 303 (29.07.2015) від 

29.07.2015р., номер оголошення 170976 

5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та номер 

повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів: “ВДЗ” № 335 (14.09.2015) від 

14.09.2015р., номер повідомлення 196099 

5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено 

договір про закупівлю, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 
 

6. Результат проведення процедури закупівлі. 

6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: лот 1, лот 2, лот 3 - 09.09.2015р. 

6.2. Дата укладення договору про закупівлю: лот 1, лот 2, лот 3 - 25.09.2015р. 
 

7. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 

лот 1 - 220 632,00 грн. (без ПДВ);   лот 2 - 274 315,00 грн. (без ПДВ); 

лот 3 - 16 850,00 грн. (без ПДВ) 
 

8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): наведена в ЦЗОД. 
 

9. Інформація про переможця торгів. 

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

Фізична особа - підприємець Дичок Ольга Олегівна 

9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3033215000 

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та номер 

телефону, телефаксу: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 15/33, тел.: (096) 041-

41-65. 
 

10. Інформація про рамкову угоду. 

10.1. Дата та номер рамкової угоди.  10.2. Учасники рамкової угоди. 

10.3. Строк, на який укладено рамкову угоду. 
 

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

 

Голова комітету з конкурсних торгів     Н.Карпик 


