
 

   

ПОВІДОМЛЕННЯ 

учасникам про результати процедури закупівлі 

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 передавання даних і 

повідомлень ДК 016-97, код 64.20.1 

 (лот 2 – послуги місцевого телефонного зв’язку загального користування  

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№  08568 ВДЗ 10 (456) від 24.01.2011р. 

5. Результат проведення процедури закупівлі: 

5.1. Перелік критеріїв оцінки інших, крім ціни, (із зазначенням їх вартісного 

еквіваленту або питомої ваги) акцептованої  пропозиції конкурсних торгів. 

Ціна 

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

70 000,00 грн з ПДВ.; сімдесят тисяч грн. 00 коп. з ПДВ 

5.3. Ціна за одиницю товару (у разі здійснення закупівлі товарів) 

5.4. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції), що 

визнана найбільш економічно вигідною. 10.02.2011 р. 

5.5. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:   ------ 

5.5.1. Дата прийняття рішення. ------ 

5.5.2. Причини. 

6. Інформація про переможця торгів: 

6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.  

Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком" Івано-Франківська філія  

6.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. 01184835 

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце 

проживання/реєстрації (для фізичної особи). м.Івано-Франківськ, 

вул..Сахарова,32,  

6.4. Номер телефону, телефаксу. тел. 0342 - 52-10-63 

 

Заступник голови комітету  конкурсних торгів                     _____ Л.Слободян 

 

 



 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

учасникам про результати процедури закупівлі 

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 передавання даних і 

повідомлень ДК 016-97, код 64.20.1 (лот 1 – послуги мобільного зв’язку) 

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№  08568 ВДЗ 10 (456) від 24.01.2011р. 

5. Результат проведення процедури закупівлі: 

5.1. Перелік критеріїв оцінки інших, крім ціни, (із зазначенням їх вартісного 

еквіваленту або питомої ваги) акцептованої  пропозиції конкурсних торгів. 

Ціна 

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

29 900,00 грн з ПДВ.; двадцять дев’ять тисяч дев’ятсот  грн. 00 коп. з ПДВ 

5.3. Ціна за одиницю товару (у разі здійснення закупівлі товарів) 

5.4. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції), що 

визнана найбільш економічно вигідною. 10.02.2011 р. 

5.5. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:   ------ 

5.5.1. Дата прийняття рішення. ------ 

5.5.2. Причини. 

6. Інформація про переможця торгів: 

6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.  

Приватне акціонерне товариство "МТС Україна" 

6.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. 14333937 

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце 

проживання/реєстрації (для фізичної особи 

 Україна, 01601, м.Київ, вул.Лейпцизька,15,  

6.4. Номер телефону, телефаксу. тел. 044 240 00 01 

 

 

Заступник голови комітету  конкурсних торгів                     _____ Л.Слободян 


