ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№ _1_ від __05.02.2016 р .
1. Замовник
1.1. Найменування
мистецтва

1.2. Код за

Львівський державний коледж декоративного і ужиткового
ім.І. Труша
ЄДРПОУ : 02214739

1.3. Місцезнаходження вул. Снопківська, 47 , м.Львів, 79011
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).
Васюк Ольга Романівна , секретар комітету з конкурсних торгів;
вул. Снопківська,47, м.Львів тел.(032)276-14-81, факс (032)276-14-84,
artcollege@mail.lviv.ua

2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування
:
Газ природний, скраплений або в
класифікатор ДК 016:2010 , код предмета 06.20.1

газоподібному стані ,

Єдиний закупівельний словник
ДК 021:2015 - Common Procurement Vocabulary (CPV
2008 ) . код предмету – 09123000-7, найменування предмету – Природний газ

2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг : 55 000 куб.м.
2.3. Місце поставки товарів : вул. Снопківська, 47 , м.Львів, 79011
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг до кінця 2016 р.
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про
застосування переговорної процедури закупівлі www.artcollege.lviv.ua
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель
№ 005112 , « ВДЗ » № 5 (12.01.2016 р.) від 12.01.2016 р.
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
№ 005112 , « ВДЗ » № 5 (12.01.2016 р.) від 12.01.2016 р.
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 № 009499 , « ВДЗ » № 9 (16.01.2016 р.) від
16.01.2016 р.
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань
закупівель : № 030883, « ВДЗ » № 24 (05.02.2016 р.) від 05.02.2016 р.
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі 17
грудня 2015 р.
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце) 31.12.2015 р. ,11:00
вул.Снопківська, 47,кабінет заступника АГЧ
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):
428404,0 грн.в тому числі ПДВ _
(цифрами)

_ Чотириста двадцять вісім тисяч чотириста чотири грн. 00 коп.) з ПДВ
(словами)

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування : .
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ»

7.2. Код за ЄДРПОУ : 39594527
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. :
вул.Золота,42, м.Львів , 79039,
(032)233-13-55, (032)259-11-02. Дата укладення договору про закупівлю та сума,
визначена в договорі про закупівлю. 01.02. 2016 р. , 428404,0 _грн.в тому числі ПДВ
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". Відповідно до пункту 2 частини 2статті 39 Закону України
"Про здійснення державних закупівель», а саме в разі : "відсутності конкуренції ( в
тому числі з технічних причин ) на товари , роботи чи послуги , які можуть бути
поставлені , виконані чи надані тільки певним постачальником ( виконавцем) , за
відсутності при цьому альтернативи.
Відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 1729 від 27.12.2001 року ,
постачання газу для потреб установ та організацій , що фінансуються з державних
та місцевих бюджетів здійснюють суб’єкти господарювання , що мають ліцензію
на постачання природного газу за регульованим тарифом. Товариство з
обмеженою відповідальністю «ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ» є ліцензіаром з постачання
газу природного , що належить до суб’єктів господарювання, Враховуючи
вищевказане, комітетом з конкурсних торгів обрано переговорну процедуру
закупівлі товару «Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (газ
природний), ДК 016:2010 – 06.20.1» , класифікатор ДК 021:2015 Природний газ 09123000-7
- відповідно до п. 2 ч.2 ст. 39 Закону України «Про здійснення
державних закупівель» - відсутність конкуренція (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.
- постанова НКРЕКП від 12.01.2015 № 9, зареєстрована в Міністерстві юстиції України
16.03.2015 р. за № 289/26734.
- Закон України «Про ринок природного газу» № 329-VIII від 09.04.2015 року.
- лист НКРЕКП від 09.07.2015 року № 6697/16/61-15 з додатком , в якому зазначений перелік
ліцензіатів з постачання природного газу , які є єдиними на зазначених територіях ;- роз’яснення
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.07.2015 року № 3303-05/23226-06 ‘
Щодо закупівлі природного газу ‘ ;- - роз’яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України від 01.12.2015 року № 3302-05/40083-06 ‘ Щодо закупівлі природного газу та послуг з
розподілу природного газу ‘ ;

- копія Ліцензії НКРЕКП про постачання природного газу , газу (метану) вугільних
родовищ за регульованим тарифом на території Львівської області
ЗБУТ» серія АЕ № 299038 від 04.06. 2015 р., № 1682

ТзОВ ««ЛЬВІВГАЗ

11. Інша інформація.
12. Склад комітету з конкурсних торгів:
Заступник голови комітету з конкурсних торгів
Заступник директора з навчальної роботи

Коцовська О.В.

Головний бухгалтер

Гарасим В.В.

Голова циклової комісії художнього металу

Лучинський О.П.

Секретар комітету з конкурсних торгів
Бухгалтер 1 – ї категорії

Васюк О.Р.

Голова комітету з конкурсних торгів
Заступник директора з АГЧ

Канчалаба Ю.А.

