ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№ 2 від 12.02.2015р.
1. Замовник.
1.1. Найменування: Львівський державний університет фізичної культури
1.2. Код за ЄДРПОУ: 34606048
1.3. Місцезнаходження: вул.Костюшка, 11, м.Львів, 79000
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): Cекретар ККТ, Лясковська Лідія
Романівна, (032) 272-79-70
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування: 06.20.1 – Газ природний, скраплений або в газоподібному стані
(газ природний)
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: лот 1 - 245 000 м.
куб.; лот 2 - 17 000 м. куб.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Львів
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: До кінця грудня, 2015
року
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про
застосування переговорної процедури закупівлі.
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №219455,
№156(23.12.2014) від 23.12.2014р.
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №219455/1,
від 23.12.2014
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: №224330, №156(23.12.2014) від 23.12.2014р.
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:
№033149, №182(02.02.2015) від 02.02.2015
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі:
22.12.2014р.
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): каб. проректора з АГР,
вул.Костюшка, 11, м.Львів, 79000, 23 грудня 2014р, о 10-30.
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):
Лот №1 – 2 083 000,0 грн (Два мільйони вісімдесят три тисячі грн., 00 коп)., з ПДВ,
Лот №2 – 26 000,00 (Двадцять шість тисяч грн., 00 коп), з ПДВ.
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: ПАТ “Львівгаз”
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 03349039
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: вул.Золота, 42, м.Львів, 79000, тел.: (032)
233-20-94

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.
29 січня 2015р.
Лот №1 – 2 083 000,0 грн (Два мільйони вісімдесят три тисячі грн., 00 коп)., з ПДВ,
Лот №2 – 26 000,00 (Двадцять шість тисяч грн., 00 коп), з 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”: Не вимагаються, відповідно до п.2, ч.3, ст.. 16 Закону.
11. Інша інформація.
Враховуючи, об’єктивну відсутність конкуренції, замовником прийнято рішення
застосовувати переговорну процедуру закупівлі, так як відсутня 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; (п.2,
ч.2, ст.. 39 Закону)
12. Склад комітету з конкурсних торгів:
Пров.юрисконсульт
Проф..фах
Заступник голови комітету з конкурсних торгів
Головний бухгалтер
Голова комітету з конкурсних торгів
Проректор з АГР
Секретар комітету з конкурсних торгів
Провідний фахівець

О.П. Борсук
О.Г. Датчишин
Г.В. Боровська
Р.Р. Лобай
Л.Р. Лясковська

