
ЗАТВЕРДЖЕНО
На к.л Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

15.09.2014  №  1106

Інформація про результати проведення переговорної
процедури закупівлі

1. Замовник.
1.1. Найменування. Комунальна установа «Тернопільський палац 
культури «Березіль» імені Леся Курбаса».
1.2. Код за ЄДРПОУ. 14033003.
1.3. Місцезнаходження. 46018, м. Тернопіль ,вул. Миру,6.
2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти місцевого бюджету.
3. Інформація про предмет закупівлі.
3.1. Найменування предмета закупівлі. Код ДК 016-2010 35.11.1 -  
електрична енергія.
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 
164,383 кВт/год.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 
м. Тернопіль, б-р Т.Шевченка, 27;
м. Тернопіль, вул. Миру,6.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робД чи надання послуг, 
до 31.12.2016року.
4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі.
4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено 
інформацію про застосування переговорної процедури закупівлі. 
www.tender.me.gov.ua,www.rada.te.ua.
4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної 
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з 
питань закупівель. № 255163, «ВДЗ»407 (24.12.2015) від 24.12.2015р.
4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної 
процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з 
питань закупівель: 24.12.2015р. 255163/1.
4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за 
результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного 
на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №261809, 
«ВДЗ» 412 (31.12.2015) від 31.12.2015року.
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 
16.12.2015р.
6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі.
6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: ВАТ «Тернопільобленерго», 
В.о. голови правління Юхимець І.Ю.
6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника 
податків: 00130725.

http://www.rada.te.ua


6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для 
фізичної особи), телефон, телефакс: 46010, м.Тернопіль,
вул. Енергетична, 2, тел. (0352) 52-15-03.
7. Результат проведення процедури закупівлі.
7.1. Дата акцепту пропозиції: 28.12.2015року.
7.2. Дата укладення договору про закупівлю: 18.01.2016року.
7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:

300000грн. (зПДВ).
(цифрами)

Триста тисяч грн.
(словами)

7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): 1,8024 грн. 
за 1 кВт/год (з ПДВ).
8. Відміна процедури закупівлі.
8.1. Дата прийняття рішення.
8.2. Підстава.

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


