
Інформація
про застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.
1.1. Найменування: Комунальна установа «Тернопільський міський 
палац культури «Березіль» їм. Леся Курбаса»
1.2. Код за ЄДРПОУ: 14033003
1.3. Місцезнаходження: 46018 м.Тернопіль, вул. Миру,6
1.4. Реєстраційний рахунок 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): __________ ______________ _________________ _________________

Прізвище Ім'я По батькові Посада
Контактний номер 
телефону, 
електронна адреса

Мізюк Ірина Ігорівна Заступник 
директора по 
господарській 
роботі - голова 
комітету 3 
конкурсних торгів

(0352)53-29-93,

(067) 3532807, 

pkberezil_ter@ukr.net

Матушевська Марія Любомирівна Головний бухгалтер 
- заступник голови 
комітету 3 
конкурсних торгів

(0352) 53-29-97

Братків Наталія Степанівна Завідуюча 
канцелярією- 
секретар комітету з 
конкурсних торгів

(0352)53-31-13

Малецький Тарас Володимирович Інженер І категорії - 
член комітету 3 
конкурсних торгів

(0352)53-29-95

Шевчук Євгеній Олексійович Інженер І категорії - 
член комітету 3 
конкурсних торгів

(0352)53-29-95

Яцків Володимир Романович Головний інженер - 
член комітету 3 
конкурсних торгів

(0352) 53-29-95

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 
предмета закупівлі: 300 000 грн. (Триста тисяч грн.) з ПДВ.
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується 
інформація про закупівлю: www.rada.te.ua
4. Інформація про предмет закупівлі.

mailto:pkberezil_ter@ukr.net
http://www.rada.te.ua


4.1. Найменування предмета закупівлі: закупівля електричної енергії 
(код 35.11.1)
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: послуги 
з постачання електричної енергії 164,383 кВт/год.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
- м. Тернопіль, вул. Миру,6;
- м. Тернопіль, бульвар Шевченка,27.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 
до 31.12.2016 року.
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні 
телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: В.о. 
голови правління ВАТ «Тернопільобленерго» Юхимець І.Ю., 
м. Тернопіль, вул. Енергетична, 2, 46010, тел. (0352) 52-15-03.
6. Інформація про ціну пропозиції: 300 000 гривень ( Триста тисяч грн.) 
з ПДВ.
Ціна пропозиції за одиницю товару: 1,8250 коп. (з ПДВ).
7. Умова застосування переговорної процедури: пп. 2 ч. 2 статті 39 Закону 
України „Про здійснення державних закупівель” (відсутність 
конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи 
послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним 
постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.
8. Додаткова інформація.

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