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ЗВІТ  

про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів 

та попередньої кваліфікації  

  №  14   від   8     вересня     2016 року  

1. Замовник:  

1.1. Найменування:  

Львівський національний університет імені Івана Франка 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02070987 

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

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, е-mail):  

Курляк Василь Юрійович, проректор з адміністративно господарської 

роботи, тел.. (032) 239-47-13 

2. Замовник, в інтересах якого генеральним замовником проведено 

процедуру закупівлі. 

2.1. Найменування.- 

2.2. Код за ЄДРПОУ.- 

2.3. Місцезнаходження.- 

2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів.- 

3. Предмет закупівлі:  
3.1. Найменування предмета закупівлі:  

код 06.20.1 - газ природний, скраплений або в газоподібному стані (06.20.1 : 

Газ природний, скраплений або в газоподібному стані 09123000-7 

Природний газ) - 410,4 тис. куб. м 

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт  чи  надання послуг.:  

410,4 тис.куб.м 

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

79000, м. Львів, вул. Університетська,1, об’єкти університету  

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

Липень-грудень  31.12.2016р.. 

4. Процедура закупівлі. Відкриті торги 

5. Інформування про процедуру закупівлі:  

5.1. Адреса   веб-сайту,   на   якому   замовником  додатково розміщувалась 

інформація про закупівлю www.lnu.edu.ua.  

 

5.2. Дата оприлюднення і 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. 
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5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції 

конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань 

закупівель. №155634, ―ВДЗ‖ №148(05.08.2016) від 05.08.2016р. 
 

5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного 

на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель   

07.09.2016, № 170, оголошення №162140 

5.5. Дата і номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою 

укладено договір про закупівлю.. - 

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції 

конкурсних торгів. 

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі.- 10 

6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Рало» 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Приватна газопостачальна компанія»,  

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «АС», 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційне підприємство « 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергогазрезерв»,  

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укр-Альянс-Груп» 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю  «ЛьвівгазЗбут» 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Енерго-Сервісна коипанія «Еско-Північ»,  

 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Газпостач-Черка-си»,  

 

Товариство з обмеженою відповідальністю  «Газпромсервіс» 

 

6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.- 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Рало» 

01001,  м.Київ,  пров. Музейний ,10 

37815682 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю Приватна газопостачальна компанія»,  

03115, м.Київ, проспект Перемоги, 107, кв.63 

36620331 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «АС», 

Донецька обл.,Волноваський р-н, м.Волноваха, вул.. Шевцової, 22а 

31915956 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційне підприємство 
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«Укр—Євротрейд» 

69032, Запорізька обл.., м.Запоріжжя, пров. Піонерський, буд.2, оф.1-А, 

39558895 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергогазрезерв», м.Черкаси, 18000, 

вул.Гоголя,137 

36860996 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укр-Альянс-Груп» 

03035, м.Київ, вул.. Гергія Кірпи, буд.2-А, офіс212,  

39377647 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

ЛьвівгазЗбут» 

79039, м.Львів, вул.. Золота,42 

39594527 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Енерго-Сервісна коипанія «Еско-Північ»,  

04073, м.Київ, вул.. Рилєєва, 10а, оф.518, (5 поверх) 

30732144, 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Газпостач-Черка-си»,  

18002,м.Черкаси, вул.. Добровольського, 20, 

36619059 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Газпромсервіс» 

77001, 

Івано-Франківська обл.., м.Рогатин, вул.. Галицька, 119 

31767581 

 

6.4. Місцезнаходження/місце проживання.- 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Рало» 

01001,  м.Київ,  пров. Музейний ,10, 37815682, тел. (044)253-83-40 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю Приватна газопостачальна компанія»,  

03115, м.Київ, проспект Перемоги, 107, кв.63, 36620331, тел. (044)220-05-28 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «АС», 

Донецька обл.,Волноваський р-н, м.Волноваха, вул.. Шевцової, 22а 

31915956, Тел..38050-328-0038, Факс 062-386-81-71 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційне підприємство 

«Укр—Євротрейд» 

69032, Запорізька обл.., м.Запоріжжя, пров. Піонерський, буд.2, оф.1-А, 

39558895, Тел. 3806761089-90, Факс 38061-236-87-88 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергогазрезерв», м.Черкаси, 18000, 

вул.Гоголя,137, 36860996, Тел.. (0472)32-04-73, (093)509-11-86 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укр-Альянс-Груп» 
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03035, м.Київ, вул.. Гергія Кірпи, буд.2-А, офіс212, 39377647, Тел. (044)238-07-11 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю ЛьвівгазЗбут», 79039, м.Львів, вул.. Золота,42 

39594527, Тел.. 38096-966-69-13 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Енерго-Сервісна коипанія «Еско-Північ»,  

04073, м.Київ, вул.. Рилєєва, 10а, оф.518, (5 поверх), 30732144, Тел.. (044)537-72-93, 537-72-

98  

 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Газпостач-Черкаси», 18002,м.Черкаси, вул.. 

Добровольського, 20, 36619059, Тел..(0472)73-10-12, 73-82-03 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Газпромсервіс», 77001, Івано-Франківська 

обл.., м.Рогатин, вул.. Галицька, 119, 31767581, Тел..(03435)24-153 
 

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:  

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час).  

18.07.16,10 год.00 хв.  

7.2. Дата розкриття  пропозицій  конкурсних  торгів (дата  і час).  

18.07.16,12 год.00 хв.  

 

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 10 

7.4. Кількість   пропозицій  конкурсних  торгів,  поданих  на другому  етапі  (у  

разі  застосування   процедури   двоступеневих торгів). - 

7.5. Ціна   кожної  пропозиції конкурсних торгів (з ПДВ) 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Рало»- 2642155,20грн. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Приватна газопостачальна компанія» - 

2659392 грн. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «АС», 2708640 грн. 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційне підприємство»- 

2540211,84 грн.  

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергогазрезерв»- 2550240 грн. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укр-Альянс-Груп»- 2528064 грн.  

 

Товариство з обмеженою відповідальністю  «ЛьвівгазЗбут»- 3154187,04 грн. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Енерго-Сервісна коипанія «Еско-Північ», -

2450088 грн. 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Газпостач-Черка-си»- 2462400 грн. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю  «Газпромсервіс»- 2799748,80 грн. 
Ціна за одиницю 

7.6. Перелік   відхилених   пропозицій   конкурсних   торгів, а також підстави їх 

відхилення. 
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Причини відхилення пропозицій учасників відповідно до 
вимог Закону України «Про здійснення державних 

закупівель»   

 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

Приватна 

газопостачальна 

компанія»,  

03115, м.Київ, 

проспект Перемоги, 

107, кв.63 

 

 

2659392грн.з ПДВ 

Щодо відповідності вимоги ч.1 ст. 29 Закону України «Про 

здійснення державних закупівель»,  

(Вимога замовника: Істотні та основні умови, які обов’язково 
включаються до договору про закупівлю (додаток № 4 ДКТ). 
Подається Учасником у складі пропозиції конкурсних торгів на 
фірмовому бланку з власноручним підписом уповноваженої 
посадової особи учасника процедури закупівлі, а також з  відбитком 
печатки (за наявності) 

  

      У складі пропозиції учасника процедури закупівлі «Істотні та 

основні умови , які обов’язково включаються до договору про 

закупівлю» (стор. 9,10 пропозиції) не відповідають умовам 

договору, зазначених у проекті договору, який є у складі 

Документації конкурсних торгів Замовника (Додаток 4 ДКТ ).        

Отже, пропозиція учасника про намір укласти договір на інших 
умовах, ніж було встановлено Замовником, вважається 
невідповідністю умовам документації конкурсних торгів.  

 

  

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Енергогазрезерв», 

м.Черкаси, 18000, 

вул.Гоголя,137 

36860996 
 

2550240 грн. з ПДВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щодо відповідності вимоги ч.1 ст. 29 Закону Закону України 

«Про здійснення державних закупівель»,  

(Вимога Замовника: зазначення учасником ціни на «природний газ 
для гуртожитків»  у формі «Пропозиція конкурсних торгів» 

згідно Додатку 1 ДКТ)  

  
Встановлена Замовником Форма «Пропозиція конкурсних 
торгів» містить графу «найменування товару», в тому числі 
графа «природний газ для гуртожитків»,  щодо якого мають 
бути виставлені ціни за одиницю без ПДВ, ціна за одиницю з 
ПДВ і підсумкова вартість яких зазначається у графі Загальна 
вартість з ПДВ .  

  У вищезазначеній формі на вимогу Замовника  учасник не 

зазначив ціну за одиницю та ціну «загальної вартості» на  
«природний газ для гуртожитків»  (стор.5 пропозиції) 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

ЛьвівгазЗбут» 

79039, м.Львів, вул.. 

Золота,42 

39594527 

 

3154187,04 

Щодо відповідності вимоги ч.1 ст. 29 Закону України «Про 

здійснення державних закупівель»,  

( 

(Вимога замовника: Істотні та основні умови, які обов’язково 
включаються до договору про закупівлю (додаток № 4 ДКТ). 
Подається Учасником у складі пропозиції конкурсних торгів на 
фірмовому бланку з власноручним підписом уповноваженої 
посадової особи учасника процедури закупівлі, а також з  відбитком 
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 печатки (за наявності) 
 

      У складі пропозиції учасника процедури закупівлі міститься 

два проекти договорів, в одному з яких міститься перелік 

навчальних корпусів і приміщень Львівського національного 

університету імені Івана Франка (Додаток 1, стор. 119 

пропозиції), а в другому проекті- розміщення гуртожитків 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

(Додаток1, стор. 129 пропозиції.) 

     Також, редакція  цих договорів пропозиції учасника частково 

не відповідає редакції проекту договору Замовника, що є 

складовою Документації конкурсних торгів. 

     Отже, пропозиція учасника про намір укласти договір на інших 
умовах, ніж було встановлено Замовником, вважається 
невідповідністю умовам документації конкурсних торгів.  
 

   

 

 

8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів. 

 

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:--- 

 найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 2450088 грн. (Два мільйони 

чотириста п’ятдесят тисяч 

вісімдесят вісім гривень) 
 найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 2799748,80 грн. (Два мільйони 

сімсот дев’яносто девять тисяч 

сімсот сорок вісім гривень, 80 

коп.) 
 ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 2450088 грн. (Два мільйони 

чотириста п’ятдесят тисяч 

вісімдесят вісім гривень).  

Ціна за одиницю з ПДВ – 5970 

грн.  
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів.   04.08.2016р. 

 

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.--- 

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Енерго-Сервісна коипанія «Еско-Північ»  

 

9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 
30732144, 
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для 

фізичної особи), телефон, телефакс  
  04073, м.Київ, вул.. Рилєєва, 10а, оф.518, (5 поверх), 30732144, Тел.. (044)537-72-93, 537-

72-98  

 

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про 

закупівлю. 02.09.2016 року, 
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  Сума, визначена у договорі 2450088 (Два мільйони чотириста п’ятдесят тисяч 

вісімдесят вісім гривень) грн. з ПДВ, Ціна за одиницю з ПДВ – 5970 грн. 
11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю 

(якщо таке мало місце).-- 

12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися: - 

12.1. Дата прийняття рішення.  

12.2. Підстави:  

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим 

законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників 

кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність 

обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав –  

13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно 

до статті 16 Закону. не вимагалося 

13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям 

відповідно до статті 16 Закону. 

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 

17 Закону. 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Рало» 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Приватна газопостачальна компанія»,  

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «АС», 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційне підприємство « 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергогазрезерв»,  

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укр-Альянс-Груп» 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю  «ЛьвівгазЗбут» 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Енерго-Сервісна коипанія «Еско-Північ»,  

 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Газпостач-Черка-си»,  

 

Товариство з обмеженою відповідальністю  «Газпромсервіс» 

 

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені 

статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника.-не 

встановлено  

14. Інформація про укладену рамкову угоду. 

14.1. Дата та номер рамкової угоди. 

14.2. Учасники рамкової угоди. 

14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду. 

14.4. Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді. 

14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з 

учасником. 



 

8 
 

15. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої 

процедури, інформація про субпідрядників).- 

16. Склад      комітету       з       конкурсних       торгів: 

Члени комітету з конкурсних торгів: 

Проректор Височанський В.С. 

Проректор Курляк В.Ю. 

Проректор Гладишевський Р.Є. 

Проректор Кухарський В.М. 

Головний бухгалтер Хмельницька Л.І. 

Начальник планово-фінансового відділу Сас С.П. 

Начальник юридичного відділу Гудз Б.Д. 

Завідувач центру інформаційних технологій  Рикалюк Р.Є. 

 

Секретар комітету з конкурсних торгів      Барандій І.В. . 

 

Голова комітету з конкурсних торгів 

Проректор з науково-педагогічної роботи  

та соціальних питань і розвитку                _____________   Лозинський М.В. 


