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Інформація
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Тернопільський навчально-виховний комплекс “Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого”
1.2. Код за ЄДРПОУ: 37894481
1.3. Місцезнаходження: вул.Юності,3, м.Тернопіль, 46018
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35415001079719 в ГУ ДКСУ в Тернопільській області, бульвар Т. Шевченко, 3., м. Тернопіль 46000, 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, електрона адреса).
Прізвище, ім’я, по батькові: Гнатик Ірина Вікторівна
Посада: секретар комітету з конкурсних торгів, вчитель інформатики
Телефон: (0352) 53-31-22, 53-31-18, (066) 787-69-32
Тел./факс: 
Е-mail: school-collegium@ukr.net
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 678000 (шістсот сімдесят вісім тисяч) грн.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www.rada.te.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.30.1 (09320000-8) - пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (ДК 016:2010: Код 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (35.30.11-00.00 пара та гаряча вода) ДК 021:2015: Код 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція ) - 512 Г/кал
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 512 Г/кал
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: вул.Юності, 3, м.Тернопіль 46018
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: до 31.12.2016 р.
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника(учасників), з яким (якими) проведено переговори.
- Комунальне підприємство теплових мереж “Тернопільміськтеплокомуненерго” Тернопільської міської ради , місцезнаходження: Вул. Франка, 16, м. Тернопіль 46001, тел.: (0352) 25-25-39, 52-66-28, факс (0352) 5275938.
6. Інформація про ціну пропозиції:
- 678000  грн.
7. Умова застосування переговорної процедури: відповідно до пп.2 п. 2 статті 39 Закону
8. Додаткова інформація: Ціна за 1 Г/кал 1533,564 грн.з ПДВ
9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора з НВР Сусла Ігор Петрович
_________________________
(підпис, М. П.)

