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16081WX576589 № 148(05.08.2016) 

05.08.2016 

155634 

Повідомлення про акцепт 

пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції 

1. Замовник (генеральний замовник): 

1.1. Найменування: Львівський національний університет імені Івана 

Франка Міністерства освіти і науки України 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 02070987 

1.3. Місцезнаходження: вул.Університетська, 1, м.Львів, 79000 

2. Предмет закупівлі: 

2.1. Найменування предмета закупівлі: код 06.20.1 - газ природний, 

скраплений або в газоподібному стані , 09123000-7 Природний газ)  

2.2. Кількість товарів, обсяг виконання робіт або надання послуг:  

410,4 тис. куб. м 

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  

обєкти університету (детально у ДКТ) 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  

липень-грудень 2016 року 

3. Процедура закупівлі: Відкриті торги 

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури 

закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань 

закупівель: №132325, “ВДЗ” №112(14.06.2016) від 14.06.2016р. 

5. Учасник-переможець (учасники-переможці): 

Товариство з обмеженою відповідальністю “Енерго-сервісна компанія 

“Еско-Північ”, ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової 

картки платника податків: 30732144, місцезнаходження (для юридичної 

особи) та місце проживання (для фізичної особи): 04073, м.Київ, вул. 

Рилєєва, 10а, офіс 518(5 поверх), тел.: (044)537-72-93 , тел./факс.: (044)537-

72-98. 

6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової 

пропозиціїї, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури 

закупівлі): 

2450088грн.(з ПДВ) ; (цифрами) 

2450088 (два мільйони чотириста п’ятдесят тисяч вісімдесят вісім) грн.(з 

ПДВ) . (словами) 

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних 

торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування 

переговорної процедури закупівлі): 

04.08.2016р. 

8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова 

угода): 16.08.16- 03.09.16 
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    Згідно із вимогами статті 17 Закону України «Про здійснення державних 

закупівель» та дотримуючись вимог Додатку-2 Документації конкурсних 

торгів , просимо Вас у строк, що не перевищує 10 днів з дати 

оприлюднення на веб-порталі  Уповноваженого органу повідомлення про 

акцепт пропозиції конкурсних торгів (до 15 серпня 2016 року включно)  

подати на адресу замовника (м.Львів, вул.. Університетська,1), загальна 

канцелярія) наступні документи: 

П.1-1 ч.1  ст.17  Закону: 

-1) інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої 

особи переможця та завірена печаткою про те, що відомості про юридичну 

особу, яка є переможцем не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які 

вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;  

2) копія антикорупційної програми переможця; 

3)  копія наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми 

юридичної особи, . 

* Зазначені документи переможець подає у випадку, якщо необхідність їх 

наявності та затвердження в переможця передбачена  ст. 62 Закону України 

«Про запобігання корупції».  
 

П.3 ч.1 ст.17 Закону:  
-Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи 
переможця та завірений з посиланням на Зведені відомості про рішення 
органів АМКУ щодо визнання вчинення суб’єктами господарювання порушень 
законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді 
антиконкурентних узгоджених дій, які стосувалися спотворення 
результатів торгів (тендерів), а також щодо можливого подальшого 
судового розгляду цих рішень, їх перевірки, перегляду органами 
Антимонопольного комітету України, розміщена на офіційному веб-порталі 
Антимонопольного комiтету України (www.amc.gov.ua) в розділі «Діяльність у 
сфері державних закупівель», в якій переможець підтверджує, що протягом 
останніх трьох років він не був притягнений до відповідальності за порушення, 
передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону 
України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 
антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів 
торгів (тендерів) 
 
П.5 ч.1 ст.17  Закону:  

-Оригінал або нотаріально завірена копія документа (-ів) уповноваженого 

органу з інформацією про те, що службову (посадову) особу переможця, яку 

уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення 

процедури закупівлі, до кримінальної відповідальності не притягують, 

засудженою (за кримінальними справами) вона не значиться та в розшуку не 
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перебуває. Документ повинен бути не більше тридцятиденної давнини відносно 

дати подання документа. 

 

П.9 ч.1 ст.17 Закону (у зв’язку з відсутністю відкритого реєстру): 
-Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи 

переможця та завірена печаткою (у разі наявності) щодо наявності 

антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми 

юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону, 

або інформація в довільній формі про відсутність антикорупційної програми та 

уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли 

вони не є обов’язковими відповідно до закону. 

 

п.1 ч.2 ст.17 Закону: 

 Оригінал або нотаріально завірена копія довідки про відсутність заборгованості 

з податків і зборів (обов’язкових платежів), видана відповідною Державною 

податковою інспекцією, що діє станом на дату  подання документа. 

П.2 ч.2 ст.17 Закону: 

Лист у довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи 

переможця та завірений печаткою з інформацією: 

- про статус переможця з посиланням на відповідний розділ (пункт, абзац тощо) 

установчих документів, в яких зазначено, що переможець здійснює 

господарську діяльність згідно з положеннями  його статуту. 

П.3 ч.2 ст.17 Закону : 

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи 

переможця та завірена печаткою з підтвердженням того, що він не 

зареєстрований в офшорних зонах. 

 

     Водночас, згідно із вимогами статті 40 Закону України «Про здійснення 

державних закупівель» просимо підготувати проект договору на закупівлю 

природного газу (у 2-ох примірниках), умови договору якого не повинні 

відрізнятися від змісту Ващої пропозиції  конкурсних торгів (у тому числі 

ціни за одиницю товару), та подати його до 25 серпня 2016 року на адресу 

79000, м.Львів, вул.. Університетська,1 (загальна канцелярія) або на 

електронну пошту  rer@franko.lviv.ua (заступник голови комітету з 

конкурсних торгів Рикалюк Роман Євстахович, роб. тел. (032)2394-729, 

тел.. моб. 0672559801). 

    Питання щодо укладення договору звертатись до відповідального за 

проведення торгів, проректора Курляка Василя Юрієвича: роб тел.. 

(032)2394-713, моб. Тел.. 0675892222. 

Дякуємо за участь у тендері. 

Проректор                                            Лозинський Марян Володимирович 
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_________________________ 

(підпис, М. П.) 

+ 


