
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства 

економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014 № 1106

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів

1. Замовник (генеральний замовник).
1.1. Найменування. Комунальна установа «Тернопільський міський 

палац культури «Березіль» імені Леся Курбаса».
1.2. Код за ЄДРПОУ. 14033003.
1.3. Місцезнаходження. 46018, м. Тернопіль, вул. Миру,6.
1.4.Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника), 

р/р 35414001048600 в ГУДКУ в м. Тернополі, МФО 838012.
1.5.Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з 

учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та 
телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна 
адреса). Мізюк Ірина Ігорівна — заступник директора по 
господарській роботі , голова комітету з конкурсних торгів 
комунальної установи «Тернопільський міський палац культури 
«Березіль» ім. Леся Курбаса» тел. (0352) 53-29-93, факс (0352) 53-31-13, 
(067) 35-32-807, e-mail: pkberezil ter@ukr.net
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 
предмета закупівлі. 650 000 грн. (Шістсот п'ятдесят тисяч грн.) з ПДВ.
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується 
інформація про закупівлю: vvvvw.rada.te.ua
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі, закупівля газу природного, 
скрапленого або в газоподібному стані (код 06.20.1).
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг, 
закупівля газу природного, скрапленого або в газоподібному стані 
72,908 тис. куб.м.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг, 
м. Тернопіль, вул. М иру,6.

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг, 
до 31.12.2016 року.
5. Місце отримання документації конкурсних торгів, м. Тернопіль, 
вул. М иру,6, каб. №1.
6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник (генеральний 
замовник) вимагає його надати). Не вимагається.
6.1. Розмір.
6.2. Вид.
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6.3. Умови надання.
7. Подання пропозицій конкурсних торгів.
7.1. Місце, іч. Тернопіль, вул. М иру,6, каб. №1.
7.2. Строк. 26.01.201 броку. о 9.00 год.
8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів.
8.1. Місце, м. Тернопіль, вул. Миру,6, каб. №1.
8.2. Дата. 26.01.2016року.
8.3. Час. о Ю00 год.
9. Інформація про рамкову угоду.
9.1. Строк, на який укладається рамкова угода.
9.2. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду.
10. Додаткова інформація.

Заступник директора ПК «Березіль»
по господарській роботі,
голова комітету з конкурсних торгів


