
 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції 

 

1.     Замовник: 

1.1. Найменування. Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 04054346 

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

 

2. Предмет закупівлі: 

2.1. Найменування предмета закупівлі. Послуги з проведення розслідувань і 

забезпечення безпеки. (ДК 016-97, код 74.60.1)   

2.2. Кількість товарів, вид виконання робіт або надання послуг. 

Охорона адміністративного приміщення 

2.3. Місце і строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг. 

м.Івано-Франківськ, вул..Грушевського,21 

3. Процедура закупівлі. Запит цінових пропозицій 

 

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури 

закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з 

питань державних закупівель. №06092, ВДЗ №7 (453) від 17.01.2011 

 

5. Учасник-переможець: 

5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Арте» 

5.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. 31524675 

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце 

проживання/реєстрації (для фізичної особи), телефон, телефакс.  

м.Івано-Франківськ, вул..П.Орлика,3/31, тел. 0342 -3-03-65 

 

6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції): 

139 536,00 грн з ПДВ.; сто тридцять дев’ять тисяч п’ятсот тридцять шість 

грн. 00 коп. з ПДВ 

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

пропозиції). 02.02.2011 року 

 

8. Кінцевий строк укладення договору про закупівлю.  16.02.2011р. 

 

Голова комітету  конкурсних торгів                           _____ З.Фітель 

 

 

 

 

 



 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції 

1.     Замовник: 

1.1. Найменування. Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 04054346 

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

 

2. Предмет закупівлі: 

2.1. Найменування предмета закупівлі.  

Продукти нафтоперероблення рідкі (бензин А-95) 

2.2. Кількість товарів, вид виконання робіт або надання послуг. 

Бензин А-95 (22 000 л) 

2.3. Місце і строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг. 

м.Івано-Франківськ 

3. Процедура закупівлі. Запит цінових пропозицій 

 

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури 

закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з 

питань державних закупівель. №05855, ВДЗ №7 (453) від 17.01.2011р 

 

5. Учасник-переможець: 

5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.Приватне підприємство 

«ОККО - Бізнес» 

5.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. 37278249 

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце 

проживання/реєстрації (для фізичної особи), телефон, телефакс. м.Львів, вул. 

Пластова,1 0342 – 55-71-11 

 

6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції): 

192 500,00 грн. з ПДВ Сто дев’яносто дві тисячі грн. 00 коп з ПДВ 

 

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

пропозиції). 02.02.2011 р. 

 

8. Кінцевий строк укладення договору про закупівлю. 16.02.2011 р. 

 

Голова комітету  конкурсних торгів                           _____ З.Фітель 

 

 


