
ФОРМА ІНФОРМАЦІЇ 

про результати проведення переговорної процедури закупівлі 

1. Замовник: 

1.1. Найменування: Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 14039951 

1.3. Місцезнаходження: бул.П.Куліша,9, м.Тернопіль, 46023 

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевих бюджетів 

3. Інформація про предмет закупівлі: 

3.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.30.1 - пара та гаряча вода; постачання пари 

та гарячої води (пара та гаряча вода; постачання пари і гарячої води (теплова енергія)) 

- 762 Гкал. 

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:  

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: бульвар П.Куліша, 9, м. 

Тернопіль, Тернопільська область 

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31.12.2015 р. 

4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі: 

4.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщено інформацію про 

застосування переговорної процедури закупівлі www.rada.te.ua 

4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури 

закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 

№002667, “ВДЗ” №164(06.01.2015) від 06.01.2015р. 

4.3. Дата оприлюднення та номер обґрунтування застосування переговорної процедури 

закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 002667/1 

від 06.01.2015р. 

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: №008380, “ВДЗ” №168(15.01.2015) від 

15.01.2015р. 

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 16.12.2014р. 

6. Іформація про переможця переговорної процедури закупівлі:  

Комунальне підприємство теплових мереж “Тернопільськтеплокомуненерго” 

Тернопільської міської ради, 14034534, вул. І.Франка, 16, м. Тернопіль, 46001, (0352)52-

83-68 

7. Результат проведення процедури закупівлі: 

7.1. Дата акцепту пропозиції: 

Комунальне підприємство теплових мереж “Тернопільськтеплокомуненерго” 

Тернопільської міської ради - 12.01.2015р. 

7.2. Дата укладення договору про закупівлю: 

Комунальне підприємство теплових мереж “Тернопільськтеплокомуненерго” 

Тернопільської міської ради - 27.01.2015р. 

7.3 Сума, визначена в договорі про закупівлю: 

Комунальне підприємство теплових мереж “Тернопільськтеплокомуненерго” Тернопільської 

міської ради 

1028865грн.(з ПДВ) ; 

(цифрами) 

один мільйон двадцять вісім тисяч вісімсот шістдесят п’ять грн.(з ПДВ) . 

(словами) 

7.4. Ціна за одиницю товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у вигляді 

окремого електронного документу. 

8. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення: 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                                                  Н.О.Кулик 

Секретар комітету з конкурсних торгів                                                              Н.Г.Татарин 


