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УКРАЇНА

Міністерство освіти і науки України 

Тернопільська спеціалізована школа М И ступенів Лі 17 імені Володимира Вихру ща

з поглибленим вивченням Іноземних мов 

Тернопільської міської ради Тернопільської області

м, Тернопіль, 46013, вул. Протасевича, ба тел.. (0352)24-00-35

вих. №25 

від 26.01.2016р.

ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі 

№1 від 26 січня 2016р.

1. Замовник:

1.1. Найменування. Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 імені 

Володимира Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської 

міської ради Тернопільської області.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 14039907

1.3. Місцезнаходження., вул. Протасевича, 6а, м. Тернопіль, 46013

1.4. 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). Стрихар Мирослава 

Михайлівна, секретар комітету з конкурсних торгів, вчитель початкових класів, вул. 

Протасевича, 6а, м. Тернопіль,46013

тел. (0352) 24-27-26, scholal7@ukr.net.

2. Предмет закупівлі:

2.1. Найменування. : код (ДК 016-2010) - 35.30.1. Пара та гаряча вода; постачання 

пари та гарячої води;

Єдиний закупівельний словник (ДК 021:2015) - 09320000-8: Пара, гаряча вода

та пов’язана продукція

2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг - 591,4 Гкал .

mailto:scholal7@ukr.net


2.3. Місце поставки товарів, проведення робіт чи надання послуг. Тернопільська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 імені Володимира Вихруща з поглибленим 

вивченням іноземних мов, вул. Протасевнча, 6а, м.Тернопіль, 46013.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2016 року.

3. Інформація про застосуванн переговорної процедури закупівлі.

3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про 

застосування переговорної процедури закупівлі: www.tender.me.gov.ua.

3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури 

закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель "ВДЗ" 

№4(11.01.2016) від 11.01.2016р., №004140.

3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної переговорної 

процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань 

закупівель . "ВДЗ" №4(11.01.2016) від 11.01.2016р., №004140/1.

3.4. Дата оприлюднення і номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами 

застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі 

Уповноваженого органу з питань закупівель. "ВДЗ" №9(16.01.2016) від 16.01.2016р., 

№009825.

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної 

процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань 

закупівель "ВДЗ" №19(29.01.2016) від 29.01.2016р., №022723.

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 11.01.2016р.

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце).12.01.2016р. о 12.00 год. 

кабінет директора Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №17 імені 

Володимира Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської 

міської ради Тернопільської області.

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість ): 
906950 грн. (з ПДВ) (цифрами)
дев'ятсот шість тисяч дев'ятсот п'ятдесят грн. (з ПДВ). (словами)

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

7.1.Найменування. Комунальне підприємство теплових мереж

"Тернопільміськтеплокомуненерго" Тернопільської міської ради

7.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер картки платника податків . 14034534.

8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс, вул. І.ФранкаДб, м.Тернопіль, . 46001, 

(0352)527593.

9. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна (з урахуванням ПДВ).

25.01.2016р., 906950 грн.(з ПДВ).

http://www.tender.me.gov.ua


9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі.

10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим 

законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника 

кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення 

державних закупівель".

Згідно абз. 2 ч.З ст.16 Закону України №1197 від 10.04.2014р. замовник не встановлює 

кваліфікаційні критерії та не визначає перелік документів, що підтверджують 

подану учасниками або учасниками попередньої кваліфікації інформацію про 

відповідальність їх таким критеріям, у разі закупівлі централізованого постачання 

тепловї енергії.

11. Інша інформація. Під час обрання процедури переговорної закупівлі замовник 

керувався ст.39 п.2 Закону України "Про здійснення державних закупівель". 

Відсутності конкуренції (у т.ч. з технічних причин) на товари, роботи чи послуги які 

можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником 

(виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи. Інформація Тернопільського 

обласного територіального відділення антимонопольного комітету № 3228/9 від 

15.11.2012 р., що підтверджує наявність умов застосування процедури закупівлі.

14. Склад комітету конкурсних торгів

Член комітету з конкурсних торгів, бухгалтер 
(посада, прізвище, ініціали)

Член комітету з конкурсних торгів . 
заступник директора з НВР у початковій школі . 

(посада, прізвище, ініціали)
Заступник голови комітету з конкурсних торгів.завгосп 

(посада, прізвище, ініціали)
Голова комітету конкурсних торгів 
Заступник директора з виховної роботи 
Секретар комітету з конкурсних торгів, 
вчитель початкових класів

О.О.Телев"як

О.В.Жеворонко 

О.О. Криворучко

О.М. Янковський 

М.М. Стрихар

Голова комітету конкурсних тор 
Заступник директора з виховної О.М. Янковський


