14124WX856438

№ 161(30.12.2014)
30.12.2014

226939

Інформація
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. 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
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 31250201205650 банк ГУДКУ у Тернопільській
області
1.5. 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, електрона адреса).
Прізвище, ім’я, по батькові: Павх Ігор Іванович
Телефон: (0353)436001
Тел./факс: (0353)436001
Е-mail:
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:
205920 (двісті п’ять тисяч дев’ятсот двадцять) грн.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю:
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 36.00.2 - обробляння та розподіляння води
трубопроводами (Обробляння та розподіляння води трубопроводами) - 65 000 м.куб.
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 65 000 м.куб.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: за адресою замовника
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: протягом 2015 року
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони
учасника(учасників), з яким (якими) проведено переговори.
- КП “Тернопільводоканал”, місцезнаходження: вул.Танцорова, 7, м.Тернопіль, 46008,
тел.: тел.(0352)52-52-20.
6. Інформація про ціну пропозиції:
- 205920 грн. (з ПДВ)
Ціна пропозиції за одиницю товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у вигляді
окремого електронного документу.
7. Умова застосування переговорної процедури: п.2.ч.2 ст.39 Закону України “Про
здійснення державних закупівель” , а саме відсутність конкуренції (у тому числі з
технічних причин) на відповідному ринку, внаслідоч чого договір про закупівлю може
бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.
8. Додаткова інформація:
9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:

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

14124WX856373

№ 161(30.12.2014)
30.12.2014
Інформація
про застосування переговорної процедури закупівлі

226886

1. 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
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 31250201205650 банк ГУДКУ у Тернопільській
області
1.5. 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, електрона адреса).
Прізвище, ім’я, по батькові: Павх Ігор Іванович
Телефон: (0352)436001
Тел./факс: (0352)436001
Е-mail:
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:
240014 (двісті сорок тисяч чотирнадцять) грн. 40 коп.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю:
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. 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.
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 38 000 м.куб.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: за адресою замовника
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: протягом 2015 року.
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони
учасника(учасників), з яким (якими) проведено переговори.
- ПАТ “Тернопільміськгаз”, місцезнаходження: вул.Шептицького,20 м.Тернопіль,
46008, тел.: (0352) 25-14-83.
6. Інформація про ціну пропозиції:
- 240014,40 грн. (з ПДВ)
Ціна пропозиції за одиницю товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у вигляді
окремого електронного документу.
7. Умова застосування переговорної процедури: п.2.ч.2 ст.39 Закону України “Про
здійснення державних закупівель” , а саме відсутність конкуренції (у тому числі з
технічних причин) на відповідному ринку, внаслідоч чого договір про закупівлю може
бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.
8. Додаткова інформація:
9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:

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

14124WX855799

№ 161(30.12.2014)
30.12.2014

226459

Інформація
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. 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
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 31250201205650 банк ГУДКУ у Тернопільській
області
1.5. 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, електрона адреса).
Прізвище, ім’я, по батькові: Павх Ігор Іванович
Телефон: (0352)43-60-01
Тел./факс: (0352)43-60-01
Е-mail:
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:
1187747 (один мільйон сто вісімдесят сім тисяч сімсот сорок сім) грн. 60 коп.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю:
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.11.1 - енергія електрична (Енергія
електрична) - 1870000 кВт/год
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1870000 кВт/год
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: за адресою замовника
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: протягом 2015 року.
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони
учасника(учасників), з яким (якими) проведено переговори.
- ВАТ “Тернопільобленерго”, місцезнаходження: вул.Енергетична, 2, м.Тернопіль,
46010, тел.: (0352) 52-50-13, тел/факс (0352)52-15-03.
6. Інформація про ціну пропозиції:
- 1187747,60 грн. (з ПДВ)
Ціна пропозиції за одиницю товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у вигляді
окремого електронного документу.
7. Умова застосування переговорної процедури: п.2.ч.2 ст.39 Закону України “Про
здійснення державних закупівель” , а саме відсутність конкуренції (у тому числі з
технічних причин) на відповідному ринку, внаслідоч чого договір про закупівлю може
бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.
8. Додаткова інформація:
9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:

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

14124WX856467

№ 161(30.12.2014)
30.12.2014

226964

Інформація
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. 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
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 31250201205650 банк ГУДКУ у Тернопільській
області
1.5. 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, електрона адреса).
Прізвище, ім’я, по батькові: Павх Ігор Іванович
Телефон: (0352)43-60-01
Тел./факс: (0352)43-60-01
Е-mail:
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:
369388 (триста шістдесят дев’ять тисяч триста вісімдесят вісім) грн. 80 коп.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю:
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 37.00.1 - послуги каналізаційні (Послуги
каналізаційні) - 84 800 м.куб.
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 84 800 м.куб.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: за адресою замовника
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: протягом 2015 року
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони
учасника(учасників), з яким (якими) проведено переговори.
- КП “Тернопільводоканал”, місцезнаходження: вул.Танцорова, 7, м.Тернопіль, 46008,
тел.: (0352)52-52-20.
6. Інформація про ціну пропозиції:
- 369388,80 грн. (з ПДВ)
Ціна пропозиції за одиницю товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у вигляді
окремого електронного документу.
7. Умова застосування переговорної процедури: п.2.ч.2 ст.39 Закону України “Про
здійснення державних закупівель” , а саме відсутність конкуренції (у тому числі з
технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може
бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.
8. Додаткова інформація:
9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Голова комітету з конкурсних торгів,
начальник науково-дослідної частини Павх І.І.
_________________________
(підпис, М. П.)

14124WX856492

№ 161(30.12.2014)
30.12.2014

226990

Інформація
про застосування переговорної процедури закупівлі
1. 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
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 31250201205650 банк ГУДКУ у Тернопільській
області
1.5. 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, електрона адреса).
Прізвище, ім’я, по батькові: Павх Ігор Іванович
Телефон: (0352)43-60-01
Тел./факс: (0352)43-60-01
Е-mail:
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:
6091372 (шість мільйонів дев’яносто одна тисяча триста сімдесят дві) грн. 80 коп.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю:
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. 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)
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 7000 ( 3600 Гкал гуртожитки, 3400 Гкал - корпуси)
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: за адресою замовника
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: протягом 2015 року
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони
учасника(учасників), з яким (якими) проведено переговори.
- КПТМ “Тернопільміськтеплокомуненерго”, місцезнаходження: вул.І.Франка, 16,
м.Тернопіль, 46001, тел.: (0352) 25-25-39.
6. Інформація про ціну пропозиції:
- 6091372,80 грн. (з ПДВ)
Ціна пропозиції за одиницю товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у вигляді
окремого електронного документу.
7. Умова застосування переговорної процедури: п.2.ч.2 ст.39 Закону України “Про
здійснення державних закупівель” , а саме відсутність конкуренції (у тому числі з
технічних причин) на відповідному ринку, внаслідоч чого договір про закупівлю може
бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.
8. Додаткова інформація:
9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Голова комітету з конкурсних торгів,
начальник науково-дослідної частини Павх І.І.
_________________________
(підпис, М. П.)

