05.10.2011р.
ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення торгів
1. Замовник:
1.1. Найменування. Виконавчий комітет Яремчанської міської ради
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 04054286
1.3. Місцезнаходження. 78500, Івано – Франківська область, м. Яремче,
вул. Свободи, 266
1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ). Виконавчий комітет Яремчанської міської ради, 04054286
2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти обласного фонду охорони
навколишнього природного середовища
3. Процедура закупівлі. Відкриті торги
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі. Будівництво трубопроводів та
прокладання ліній енергозабезпечення та зв’язку місцевого значення;
додаткові роботи ДК 016-97 - 45.21.4 (Проведення заходів з охорони підземних
вод та ліквідації джерел їх забруднення на вул. С.Бандери, Свободи, Галицькій
у м. Яремче)
4.2. Кількість та місце поставки товарів або вид і місце проведення робіт чи
надання послуг. Заміна каналізаційних мереж діам. 300 мм. протяжністю 475
м.п. та діам. 200 мм. протяжністю 60 м.п.
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася
інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація
замовника про закупівлю www.yaremche.org
5.3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань
державних закупівель. ВДЗ від 01.08.2011р. №91(537), оголошення №123204.
5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
опублікованого в відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених
Законом).
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних
торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань
державних закупівель.
6. Результат проведення процедури закупівлі:
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів, що визначена найбільш
економічно вигідною. ВДЗ від 14.09.2011р. №110(556), оголошення №164818.
6.2. Дата укладення договору про закупівлю. 29 вересня 2011р.
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:
6.3.1. Дата прийняття рішення.
6.3.2. Причина.
7. Ціна договору про закупівлю. 475 200,00 грн. (з урахуванням ПДВ)

8. Інформація про переможця торгів:
8.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Публічне акціонерне товариство
«Івано-Франківська пересувна механізована колона -118»
8.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. 01037525
8.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної
особи). 76495, м. Івано-Франківськ, вул.Пресмашівська, 3.
8.4. Номер телефону, телефаксу. 0(342) 50-44-33, 78-74-51.
Заступник голови комітету
з конкурсних торгів
М.П.

Бойчук Г.П.
(прізвище, ініціали)

______________
(підпис)

