
ІНФОРМАЦІЯ  
про результати проведення переговорної процедури закупівлі 

 
1. Замовник:  
1.1. Найменування: Тернопільський національний технічний університет 

імені Івана Пулюя. 
1.2. Код за ЄДРПОУ: 05408102. 
1.3. Місцезнаходження: вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001.  
2. Джерело фінансування закупівлі: Кошти державного бюджету України. 
3. Предмет закупівлі.  
3.1. Найменування предмета закупівлі: згідно ДК 016-2010 код 36.00.2 

Обробляння та розподіляння води трубопроводами (код ДК 021:2015 65111000-4 - 
Розподіл питної води - Drinking-water distribution). 

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 56000 
м3. 

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул. Руська, 
56, м. Тернопіль, 46001. 

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Лютий-
грудень 2016р.  

4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі.  
4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено 

інформацію про застосування переговорної процедури закупівлі. 
4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної 

процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань 
закупівель: №10(18.01.2016) від 18.01.2016, №011277. 

4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної 
процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань 
закупівель: 18.01.2016, №011277/1. 

4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за 
результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-
порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: "ВДЗ" №14(22.01.2016) від 
22.01.2016, №015760. 

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури 
закупівлі: 31.12.2015.  

6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі.  
6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: „Комунальне підприємство 

”Тернопільводоканал”. 
6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника 

податків: 03353845. 
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для 

фізичної особи), телефон, телефакс. 
Вул. Танцорова, 7, м. Тернопіль, 46008. 
Тел. (0352) 52 52 20. 



7. Результат проведення процедури закупівлі.  
7.1. Дата акцепту пропозиції: 19.01.2016. 
7.2. Дата укладення договору про закупівлю: 29.02.2016. 
7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 

192192 грн.  
сто дев’яносто дві тисячі сто дев’яносто дві грн. (з ПДВ). 

7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): - 
8. Відміна процедури закупівлі. 
8.1. Дата прийняття рішення. 
8.2. Підстава. 
 

Голова комітету з конкурсних торгів                        Галущак М.П. 
 


