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ОГОЛОШЕННЯ 
про результати проведення процедури закупівлі

1. Замовник:
1.1. Найменування: Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 з 
поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради Тернопільської 
області
1.2. Код за ЄДРПОУ: 14039842
1.3. Місцезнаходження: вул.Ю ності, 11, м.Тернопіль, 46018
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевих бюджетів
3. Процедура закупівлі: Відкриті торги
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 56.29.2 - послуги їдалень (Послуги їдалень) - 
Сніданків 53380 шт. - для учнів 1-4 класів, обідів -  1870 шт. - для малозабезпечених, 
дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування (одноразовий гарячий  
сніданок для 314 учнів протягом 170 днів; одноразовий обід для 11 учнів протягом 170 
днів)
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за адресою замовника
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2015 року
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація замовника 
про закупівлю (у разі такого розміщення):
5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, 
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: № 214098, “ВДЗ” 
№ 153(18.12.2014) від 18.12.2014р.
5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та номер 
повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів:
5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою 
укладено договір про закупівлю, розмішеного на веб-порталі Уповноваженого органу з 
питань закупівель:
6. Результат проведення процедури закупівлі:
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів:
6.2. Дата укладення договору про закупівлю:
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:
6.3.1. Дата прийняття рішення: 26.01.2015р.
6.3.2. Підстава: торги відмінено через скорочення видатків на здійснення закупівлі 
товарів, робіт і послуг
6.3.1. Дата прийняття рішення: 26.01.2015р.
6.3.2. Підстава: торги відмінено через відсутність подальшої потреби у закупівлі 
товарів, робіт та послуг
7. Сума, визначена в договорі про закупівлю:
8. Ціна за одиницю товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у вигляді окремого 
електронного документу.
9. Інформація про переможця торгів:
10. Інформація про рамкову угоду 1
10.1. Дата та номер рамкової угоди:
10.2. Учасники рамкової угоди: ' :«£*( .  . .
10.3. Строк, на яким укладено рамкову угоду: і  -
11. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Голова комітету з конкурсних торгів Г.М.Костюк ______________


