
Вх. 15124WG769152 № 410 (29.12.2015) від 29.12.2015 р. 

 

ОГОЛОШЕННЯ № 259307 

про результати проведення торгів 

 

      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. Процедура закупівлі -  відкриті  торги 

 

     4. Інформація про предмет закупівлі:  

4.1. Найменування предмета закупівлі – ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 капітальний ремонт    

(роботи з капітального ремонту вул. Б. Хмельницького, І - ша черга: від вул. 

Сагайдачного до вул. Радищева). 

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

     Додатку № 2 документації конкурсних торгів 

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – вул. Б. Хмельницького,  

І - ша черга: від вул. Сагайдачного до вул. Радищева), м. Івано-Франківськ 

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – січень – грудень 2016 р. 

 

     5. Інформування про процедуру закупівлі:       
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася 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 - 04.09.2015 р.,  

 № 191465 

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

номер  повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів – 10.11.2015 р., № 225764 

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 - 03.11.2015 р. 

     6.2. Дата укладення договору про закупівлю – 23.12.2015 р. 

     6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися. 

     6.3.1. Дата прийняття рішення. 

6.3.2. Підстава.  

 

7. Сума, визначена в договорі про закупівлю - 3963490,80 грн. (три мільйони дев’ятсот 

шістдесят три тисячі чотириста дев’яносто) грн. 80 коп. з ПДВ  

 

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

     9. Інформація про переможця торгів:  

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

відповідальністю «Івано-Франківськавтодор» 

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


9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків - 37952574 

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

телефон, телефакс – вул. Незалежності, 67, м. Івано-Франківськ, індекс 76018, тел./факс 

(0342) 73-41-75 

  

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. 

 

 

Перший заступник директора Департаменту, 

голова комітету з конкурсних торгів                       _____________           Сенчук І. В.                                                                                                                                                                          
                                                                                                               (підпис, М. П.) 


