14125WX868906

№ 164(06.01.2015)
06.01.2015

001982

Повідомлення про акцепт
пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції
1. Замовник (генеральний замовник):
1.1. Найменування: Тернопільський національний педагогічний університет імені
Володимира Гнатюка
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02125544
1.3. Місцезнаходження: вул.М.Кривоноса, 2, м.Тернопіль, 46027
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: код 36.00.2 - обробляння та розподіляння води
трубопроводами (Обробляння та розподіляння води трубопроводами) - 65 000 м.куб.
2.2. Кількість товарів, обсяг виконання робіт або надання послуг:
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за адресою замовника
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2015 року
3. Процедура закупівлі: Переговорна процедура закупівлі
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №226939, “ВДЗ”
№161(30.12.2014) від 30.12.2014р.
5. Учасник-переможець (учасники-переможці):
КП “Тернопільводоканал”, ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 03353845, місцезнаходження (для юридичної особи) та місце
проживання (для фізичної особи): вул.Танцорова, 7, м.Тернопіль, 46008, тел.: (0352)5252-20.
6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиціїї,
пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
205920грн.(з ПДВ) ;
(цифрами)
205920 (двісті п’ять тисяч дев’ятсот двадцять) грн.(з ПДВ) .
(словами)
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової
пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
30.12.2014р.
8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода):
9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:

Голова комітету з конкурсних торгів,
начальник науково-дослідної частини Павх І.І.
_________________________
(підпис, М. П.)

14125WX868988

№ 164(06.01.2015)
06.01.2015

002017

Повідомлення про акцепт
пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції
1. Замовник (генеральний замовник):
1.1. Найменування: Тернопільський національний педагогічний університет імені
Володимира Гнатюка
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02125544
1.3. Місцезнаходження: вул.М.Кривоноса, 2, м.Тернопіль, 46027
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: код 06.20.1 - газ природний, скраплений або в
газоподібному стані (Газ природний скраплений або в газоподібному стані) - 38 000
м.куб.
2.2. Кількість товарів, обсяг виконання робіт або надання послуг:
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за адресою замовника
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2015 року.
3. Процедура закупівлі: Переговорна процедура закупівлі
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №226886, “ВДЗ”
№161(30.12.2014) від 30.12.2014р.
5. Учасник-переможець (учасники-переможці):
ВАТ “Тернопільміськгаз”, ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки
платника податків: 21155959, місцезнаходження (для юридичної особи) та місце
проживання (для фізичної особи): вул.Шептицького,20 м.Тернопіль 46008, тел.:
(0352)25-14-83.
6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиціїї,
пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
240014,40грн.(з ПДВ) ;
(цифрами)
240014 (двісті сорок тисяч чотирнадцять) грн. 40 коп.(з ПДВ) .
(словами)
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової
пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
30.12.2014р.
8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода):
9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:

Голова комітету з конкурсних торгів,
начальник науково-дослідної частини Павх І.І.
_________________________
(підпис, М. П.)

14125WX869026

№ 164(06.01.2015)
06.01.2015

002036

Повідомлення про акцепт
пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції
1. Замовник (генеральний замовник):
1.1. Найменування: Тернопільський національний педагогічний університет імені
Володимира Гнатюка
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02125544
1.3. Місцезнаходження: вул.М.Кривоноса, 2, м.Тернопіль, 46027
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.11.1 - енергія електрична (Енергія
електрична) - 1870000 кВт/год
2.2. Кількість товарів, обсяг виконання робіт або надання послуг:
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за адресою замовника
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2015 року.
3. Процедура закупівлі: Переговорна процедура закупівлі
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №226459, “ВДЗ”
№161(30.12.2014) від 30.12.2014р.
5. Учасник-переможець (учасники-переможці):
ВАТ “Тернопільобленерго”, ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 00130725, місцезнаходження (для юридичної особи) та місце
проживання (для фізичної особи): м.Тернопіль, вул.Енергетична,2, тел.: (0352)52-50-13,
тел./факс.: (0352)52-15-03.
6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиціїї,
пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
1187747,60грн.(з ПДВ) ;
(цифрами)
1187747 (один мільйон сто вісімдесят сім тисяч сімсот сорок сім) грн. 60 коп.(з ПДВ) .
(словами)
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової
пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
30.12.2014р.
8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода):
9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:

Голова комітету з конкурсних торгів,
начальник науково-дослідної частини Павх І.І.
_________________________
(підпис, М. П.)

14125WX868879

№ 164(06.01.2015)
06.01.2015

001963

Повідомлення про акцепт
пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції
1. Замовник (генеральний замовник):
1.1. Найменування: Тернопільський національний педагогічний університет імені
Володимира Гнатюка
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02125544
1.3. Місцезнаходження: вул.М.Кривоноса, 2, м.Тернопіль, 46027
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: код 37.00.1 - послуги каналізаційні (Послуги
каналізаційні) - 84 800 м.куб.
2.2. Кількість товарів, обсяг виконання робіт або надання послуг:
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за адресою замовника
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2015 року
3. Процедура закупівлі: Переговорна процедура закупівлі
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №226964, “ВДЗ”
№161(30.12.2014) від 30.12.2014р.
5. Учасник-переможець (учасники-переможці):
КП “Тернопільводоканал”, ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 03353845, місцезнаходження (для юридичної особи) та місце
проживання (для фізичної особи): вул.Танцорова, 7, м.Тернопіль, 46008, тел.: (0352)5252-20.
6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиціїї,
пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
369388,80грн.(з ПДВ) ;
(цифрами)
369388 (триста шістдесят дев’ять тисяч триста вісімдесят вісім) грн. 80 коп.(з ПДВ) .
(словами)
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової
пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
30.12.2014р.
8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода):
9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:

Голова комітету з конкурсних торгів,
начальник науково-дослідної частини Павх І.І.
_________________________
(підпис, М. П.)

14125WX868823

№ 164(06.01.2015)
06.01.2015

001933

Повідомлення про акцепт
пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції
1. Замовник (генеральний замовник):
1.1. Найменування: Тернопільський національний педагогічний університет імені
Володимира Гнатюка
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02125544
1.3. Місцезнаходження: вул.М.Кривоноса, 2, м.Тернопіль, 46027
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.30.1 - пара та гаряча вода; постачання пари
та гарячої води (Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води) - 7000 ( 3600
Гкал - гуртожитки, 3400 Гкал - корпуси)
2.2. Кількість товарів, обсяг виконання робіт або надання послуг:
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за адресою замовника
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2015 року
3. Процедура закупівлі: Переговорна процедура закупівлі
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №226990, “ВДЗ”
№161(30.12.2014) від 30.12.2014р.
5. Учасник-переможець (учасники-переможці):
КПТМ “Тернопільміськтеплокомуненерго”, ідентифікаційний код/реєстраційний
номер облікової картки платника податків: 14034534, місцезнаходження (для
юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи): вул.І.Франка, 16,
м.Тернопіль, 46001, тел.: (0352)25-25-39, тел./факс.: (0352)52-75-93.
6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиціїї,
пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
6091372,80грн.(з ПДВ) ;
(цифрами)
6091372 (шість мільйонів дев’яносто одна тисяча триста сімдесят дві) грн. 80 коп.(з
ПДВ) .
(словами)
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової
пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
30.12.2014р.
8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода):
9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:

Голова комітету з конкурсних торгів,
начальник науково-дослідної частини Павх І.І.
_________________________
(підпис, М. П.)

