
ОГОЛОШЕННЯ  

про проведення відкритих торгів 

1. Замовник (генеральний замовник). 

1.1. Найменування. 

Виробнича філія Державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» 

Калуська ТЕЦ (Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго») 

1.2. Код за ЄДРПОУ. 

36335452 

1.3. Місцезнаходження. 

Вул. Промислова 1, м. Калуш,  Івано-Франківська обл., 77304 

1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника). 

П/р 26003302109 в ТВБВ № 10008/0142 філії - Івано-Франківського обласного управління                          

АТ "Ощадбанк", м. Калуш, вул. Б. Хмельницького, 14, МФО 336503 

1.5. Посадові особи замовника (генерального 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). 

З питань предмету закупівлі (технічних  питань): Хабаль Сергій Борисович, начальник ЦПП,             

вул. Промислова, 1, м. Калуш, Івано-Франківська обл., 77304, тел./факс (03472) 7-89-16. 

З процесуальних  питань:  

– Качан Андрій Анатолійович – секретар комітету з конкурсних торгів ВФ – начальник юридичного 

відділу ВФ, вул. Промислова, 1, м. Калуш, Івано-Франківська обл., 77304,  тел./факс (03472) 7-89-11;   

- Галуга Володимир Богданович, начальник тендерного сектору ВФ, вул. Промислова, 1, м. Калуш, 

Івано-Франківська обл., 77304,  тел./факс (03472) 7-89-11,  e-mail: yurist2@kltec.if.ua. 

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі. 

3 810 595,00 грн. з ПДВ 

(Три мільйони вісімсот десять тисяч п’ятсот дев’яносто п’ять грн. 00 коп.) з ПДВ 

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником (генеральним замовником) додатково розміщується 

інформація про закупівлю. 

---- 

4. Інформація про предмет закупівлі. 

4.1. Найменування предмета закупівлі. 

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (бензини моторні, паливо дизельне) 

Код товару за показником п’ятого знаку згідно  ДК 016:2010: 19.20.2  «Паливо рідинне та газ; оливи 

мастильні» (код товару на основі Національного класифікатора України «Єдиний закупівельний 

словник» (CPV:2008, IDT) ДК 021:2015 - 09130000-9 «Нафта і дистиляти»). 

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 

Обсяги товару наведені в Додатку 3 до документації конкурсних торгів.  

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 

Місце поставки товару наведене в Додатку 3 до документації конкурсних торгів.  

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 

Строк поставки товару наведений в Додатку 3 до документації конкурсних торгів.  

5. Місце отримання документації конкурсних торгів. 

Вул. Промислова, 1, м. Калуш, Івано-Франківська обл., 77304, кабінет тендерного сектору, особисто 

або поштою 

6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник (генеральний замовник) вимагає його 

надати). 

не вимагається 

6.1. Розмір. 

mailto:yurist2@kltec.if.ua


6.2. Вид. 

6.3. Умови надання. 

7. Подання пропозицій конкурсних торгів. 

7.1. Місце. 

Вул. Промислова, 1, м. Калуш, Івано-Франківська обл., 77304, кабінет тендерного сектору, особисто, 

кур’єром  або поштою. 

7.2. Строк. 

18.03.2016 до 09:00 

8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

8.1. Місце. 

Вул. Промислова, 1, м. Калуш, Івано-Франківська обл., 77304, кабінет головного інженера Виробничої 

філії. 

8.2. Дата. 

18.03.2016  

8.3. Час. 

о 10.00 год. 

9. Інформація про рамкову угоду. 

9.1. Строк, на який укладається рамкова угода. 

---- 

9.2. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду. 

---- 

10. Додаткова інформація. 

Більш детальна інформація на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

за адресою www.tender.me.gov.ua.  

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів  
ВФ ДПЗД «Укрінтеренерго» Калуська ТЕЦ,  
заступник начальника ВФ з загальних питань 
та по роботі з персоналом 
Таран С.О. 
 
____________________ 
      (підпис, М.П.) 
 

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

