
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

15.09.2014  № 1106 

ПОВІДОМЛЕННЯ  

про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової 

пропозиції, або пропозиції за результатами застосування 

переговорної процедури закупівлі 
1. Замовник (генеральний замовник). 

1.1. Найменування. Департамент соціальної політики виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради.  

1.2. Код за ЄДРПОУ. 36733431 

1.3. Місцезнаходження. 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 29. 

2. Предмет закупівлі. 

2.1. Найменування предмета закупівлі :послуги лікувальних закладів (Послуги 

санаторно- курортного лікування громадян віднесених до категорії 1, інвалідність 

яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою) (код за ДК 016:2010 - 86.10.1) 

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.  

Лот № 1   – послуги санаторно-курортного лікування із захворюванням систем 

кровообігу -9 

Лот №2  – послуги санаторно-курортного лікування із захворюванням органів 

травлення та сечо-статевої системи -28 

Лот № 3  - послуги санаторно-курортного лікування із захворюванням органів дихання 

-3 

Лот №4  - послуги санаторно-курортного лікування із захворюванням кістково-

м’язевої системи –4.  

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 76018, м. Івано-

Франківськ, вул. Грушевського, 29. 
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Лот № 1 -  липень – 

жовтень 2015 року, Лот № 2 -  липень – жовтень 2015 року, Лот № 3 -  липень – 

жовтень 2015 року, Лот № 4 -  липень – жовтень 2015 року. 
3. Процедура закупівлі. Запитом цінових пропозицій 

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

розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель 21 травня 2015р. 

за №994823. 
5. Учасник-переможець.  

5.1. Найменування: Санаторій «Нафтуся Прикарпаття» 

5.2. Код за ЄДРПОУ: 20795071 

5.3. Місце знаходження, телефон, телефакс: с.Модричі Дрогобицького району 

Львівської області, тел. (03244) 23662. 

6. Ціна акцептованих пропозицій конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за 

результатами застосування переговорної процедури закупівлі):   

Лот № 1   – 3204,00 грн.(три тисячі двісті чотири грн.00 коп.) 

Лот №2  – 3204,00 грн.(три тисячі двісті чотири грн.00 коп.) 

Лот № 3  - 3204,00 грн.(три тисячі двісті чотири грн.00 коп.) 

Лот №4  - 3204,00 грн.(три тисячі двісті чотири грн.00 коп.) 

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

пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі). 

11.06.2015р. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1241-14/paran15#n15


8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю : Замовник 

укладає з переможцем договір про закупівлю відповідно до основних умов договору, 

зазначених у запиті, у строк не раніше ніж через три робочих дні з дня оприлюднення на 

веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не 

пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

 
Голова комітету:  

Заступник  директора департаменту соціальної політики                            Харченко С.С. 

 


