
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

15.09.2014  № 1106 

ЗВІТ  

про результати проведення переговорної процедури закупівлі  

№  1 від 13 лютого 2015року 

1. Замовник. 

1.1. Найменування: Тернопільська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ 

ступенів Тернопільської обласної ради  

1.2. Код за ЄДРПОУ: 14028539  

1.3. Місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. Лесі Українки 9-А,46011 

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):Смачило Іван Михайлович, директор 

, м. Тернопіль, вул. Лесі Українки 9-А, індекс 46011,(0352)24-30-62 

2. Предмет закупівлі.  

2.1. Найменування : пара та гаряча вода;постачання пари та гарячої води код 

Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 35.30.1 

2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг:555,46 Гкал. 

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Тернопіль, вул. Лесі 

Українки 9-А 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Протягом 2015року 

3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.  

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

застосування переговорної процедури закупівлі. http://school-internat.in.ua/ 

3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури 

закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань 

закупівель.№023447,»ВДЗ» №177(27.01.2015)від27.01.2015р. 

3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури 

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

:№023447/1 від27.01.2015р 

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

застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі 

Уповноваженого органу з питань закупівель.№030985,»ВДЗ»№181(31.01.2015)від31.01.2015  

 



 

 

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної 

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

закупівель.№049134,»ВДЗ»№191(13.02.2015)від13.02.2015  

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі.14.01.2015  

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 14.01.2015року,15-00г., 

 м. Тернопіль, вул. Лесі Українки 9-А 

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):  

               750000,00  

             (цифрами) 

 Сімсот п’ятдесят тисяч гривень00 копійок 

             (словами) 

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

7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. - Комунальне підприємство теплових 

мереж»Тернопільміськтеплокомуненерго»Тернопільської міської ради  

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

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс.: Тернопільська обл.,  м. Тернопіль, вул.І.Франка 

16, 46001; (0352)25-25-39;(0352) 52-26-68,52-75-93. 

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про 

закупівлю.06.02.2015року  

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

10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим 

законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника 

кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення 

державних закупівель". Учасником надано всі документи для підтвердження 

відповідності кваліфікаційним критеріям. Згідно наданих документів, учасник 

відповідає кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України»Про 

здійснення державних закупівель».  

11. Інша інформація: вибір процедури був здійснений відповідно до:-п.2ч.2.ст.39 Закону 

України»Про здійснення державних закупівель»,а саме: Відсутність конкуренції(у тому 

числі з технічних причин на товари ,роботи чи послуги які можуть бути поставлені, 

виконані чи надалі тільки певним постачальником(виконавцем),за відсутності при 

цьому альтернативи.  

12. Склад комітету з конкурсних торгів: 

Голова комітету з конкурсних торгів школи, 



 директор                                                                                   Смачило І.М. 

     

Заступник голови комітету з конкурсних торгів  

 бухгалтер                                                                                   Висоцька Г.П. 

 

Секретар комітету з конкурсних торгів 

 бухгалтер                                                                                   Любчик М.Р. 

 

 Члени  комітету з конкурсних торгів 

 комірник                                                                                     Дребіт Н.М.  

                                                                     

      Заст..дир.зАГЧ                                                                     Сохацький Д.В. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


