ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та
попередньої кваліфікації
№ 5 від 23 березня 2015 року
1. Замовник.
1.1. Найменування. Львівський національний аграрний університет
1.2. Код за ЄДРПОУ. 00493735
1.3. Місцезнаходження. 80381, Львівська область, Ж овківський р-н, м. Дубляни, вул.
Володимира Великого, 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, електронна адреса). Голова комітету з конкурсних
пюргів, проректор з НПР АСП Корчинський Іван Осипович, 80381, Львівська область,
Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1 , тел. (032)2242972
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 19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи
мастщьні (2 лоти) Лот 1 - паливо рідинне; Лот 2 - оливи мастильні.
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
Лот 1 - паливо рідинне - 3 найменування
Лот 2 - оливи мастильні - 9 найменувань
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
Лот №1 - за адресою замовника
Лот№2 - за адресою замовника
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 2015рік
4. Процедура закупівлі, відкриті торги
5. Інформування про процедуру закупівлі.
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про
закупівлю.
5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №032080, ВДЗ
№182(02.02.2015) від 02.02.2015
5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних
торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на
веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. N9088077, ВДЗ №9214(18.03.2015)
від 18.03.2015
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. З (три)
Учасник 1

6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Товариство з обмеженою
відповідальністю «Смарагда»
6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
37362529
6.4. Місцезнаходження/місце проживання. 79049, м Л ьвів, вул..ЧервоноїКалини,62А
Учасник 2
6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Товариство з обмеженою
відповідальністю «Техніка для бізнесу»
6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
22396671
6.4. Місцезнаходження/місце проживання. 79016, м.Львів, вул..Шептицьких, буд.26
Учасник З
6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Товариство з обмеженою
відповідальністю виробничо-торгівельна фірма «Авіас»
6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
32560942
6.4. Місцезнаходження/місце проживання. 49044, м.Дніпропетровськ, вул..Гоголя,
15А
7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). Дата: 03.03.2015р..;
Час: 10 год. 30 хв.
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). Дата: 03.03.2015р..;
Час: 12 год. 00 хв.
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 2 (дві)
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі
застосування процедури двоступеневих торгів).
7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.
Пропозиція №1
Товариство
з
обмеженою Лот № 1-5903000,00 гривень з ПДВ;
відповідальністю «Смарагда»
Лот № 2 -147800,00 гривень з ПДВ.
Пропозиція № 2

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Техніка для
бізнесу»

Пропозиція №°3 Товариство з обмеженою
відповідальністю виробничоторгівельна фірма «Авіас»

Лот № 1-5602000,00 гривень з ПДВ;
Лот № 2 - 222310,00 гривень з ПДВ.

Лот № 1-4716500,00 гривень з ПДВ;
Лот № 2 - 138562,00 гривень з ПДВ.

7.6. Перелік відхилецих пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх
відхилення.
ТзОВ ВТФ «Авіас», пропозиція конкурсних
торгів
не відповідає
умовам
документації конкурсних торгів, а саме:
1.
Відповідно до частини 2 Розділу III Д К Т Пропозиція конкурсних торгів, яка
подається учасником процедури закупівлі повинна складатися, зокрема, з документів, що
підтверджують повноваоїсення посадової особи або представника учасника процедури
закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів.
В частині 1 Розділу IIIД К Т передбачено, що повноваоїсення щодо підпису документів
пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджуються випискою з
протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю, дорученням або
іншим документом, що підтверджує повноваоїсення посадової особи учасника на
підписання документів.

Всупереч вищенаведеним вимогам в складі пропозиції конкурсних торгів учасника
міститься не оригінал, а копія довіреності, видана Комар Наталії Олександрівні на право
підпису документів, що входять до складу пропозиції конкурсних торгів, завірена самою
Комар Наталією Олександрівною.
Таким чином, подані учасником документи
не підтверджують повноваоїсення
посадової особи учасника на підписання документів пропозиції.
2.
Відповідно до вимог п. 6 ч. 4 Розділу V для підтвердоісення відсутності
передбачених Законом підстав для відмови в участі у конкурсних торгах згідно ст.17
Закону учасники у складі своєї пропозиції конкурсних торгів повинні були подати
документи, що підтвердоісують правомочність представника Учасника на укладання
договору про закупівлю, а саме: копію протоколу рішення засновників, копію наказу про
призначення керівника підприємства на посаду, довіреність, доручення або інший
документ).
Всупереч вищенаведеним вимогам в складі пропозиції конкурсних торгів учасника
міститься не оригінал, а копія довіреності, видана Комар Наталії Олександрівні на право
підпису договору, укладеного за результатами процедури закупівлі, завірена самою Комар
Наталією Олександрівною.
Таким чином, подані учасником документи
не підтвердоісують правомочність
представника Учасника на укладання договору про закупівлю.
ТзОВ «Смарагда», пропозиція конкурсних
торгів
не відповідає
умовам,
документації конкурсних торгів, а саме:
1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів учасника не відповідає вимогам,
встановленим, в частині 1 Розділу IIIД К Т (не усі сторінки пропозиції конкурсних торгів
учаснщ а процедури закупівлі, що заповнені містять прізвище, ініціали, посаду та підпис
уповноваж еної посадової особи учасника. Крім того, не всі документи, які готуювалися
безпосередньо учасником містять вихідний номер і дату документа)
2. Всупереч вимогам встановленим п. б частиною 4 Розділу V Д К Т у складі пропозиції
учасника відсутня Інформаційна довідка, щодо осіб, які мають право укладати договори
(угоди) про закупівлю.
8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів.
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові,—
9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків,—
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної
особи), телефон, телефакс.—
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про
закупівлю.—
11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо
таке мало місце).
12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися, торги відмінені
12.1. Дата прийняття рішення. 13.03.2015р.
12.2. Підстави, на підставі абзацу 7 ч. 1 ст. ЗО Закону України «Про здійснення
державних закупівель»: до оцінки допущено пропозиції менш е ніж двох учасників.
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. 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. 13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17
Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника.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.
15. Інша інформація (у тому числі обгрунтування застосування скороченої процедури,
інформація про субпідрядників). 16. Склад комітету з конкурсних торгів:
Заст. Голови комітету з конкурсних торгів
Головний бухгалтер
Секретар комітету з конкурсних торгів
Провіднийфахівець з постачання
Член комітету з конкурсних торгів
Заступник головного бухгалтера з обліку
заробітної т ат и та стипендії
Член комітету з конкурсних торгів
Проректор з науковоїроботи
Член комітету з конкурсних торгів
Директор ННДЦ
Голова комітету конкурсних торгів:
Проректор з НПР АСП
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_________—

Козлова Г. І.
Хома М.М.

Пришляк Х.П.
Яців І. Б.
Ш ирий Б.Я.
брчинський І. О.
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ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення торгів
1. Замовник.
1.1. Найменування. Львівський національний аграрний університет
1.2. Код за ЄДРПОУ. 00493735
1.3. Місцезнаходження. 80381, Львівська область, Ж овківський р-н, м. Дубляни, вул.
Володимира Великого, 1
2. Джерело фінансування закупівлі. Власні кошти
3. Процедура закупівлі. Відкриті торги
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи
мастильні (2 лоти) Лот 1 - паливо рідинне; Лот 2 - оливи мастильні.
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
Лот 1 - паливо рідинне - 3 найменування
Лот 2 - оливи мастильні - 9 найменувань
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
Лот №1 - за адресою замовника
ЛотД°2 - за адресою замовника
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 2015 рік
5. Інформування про процедуру закупівлі.
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація
замовника про закупівлю (у разі такого розміщення).
5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №032080, ВДЗ
№182(02.02.2015) від 02.02.2015
5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель
та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів,—
5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за
якою укладено договір про закупівлю, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого
органу з питань закупівель. ~
6. Результат проведення процедури закупівлі.
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. —
6.2. Дата укладення договору про закупівлю. —
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися: Торги відмінені
дата прийняття рішення - 13.03.2015 р.
підстава - на підставі абзацу 7 ч. 1 ст. ЗО Закону України «Про здійснення дероісавних
закупівель»: до оцінки допущено пропозиції менше ніоїс двох учасників.
7. Сума, визначена в договорі про закупівлю.—
8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).—
9. Інформація про переможця торгів. 9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. —
9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. —
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної
особи) та номер телефону, телефаксу. —
10. Інформація про рамкову угоду.—
10.1. Дата та номер рамкової угоди,—
10.2. Учасники рамкової угоди.-10.3. Строк, на який укладено рам^кй^ угояуі-т-''
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися

1. Замовник (генеральний замовник).
1.1. Найменування. Львівський національний аграрний університет
1.2. Код за ЄДРПОУ. 00493735
1.3. Місцезнаходження. 80381, Львівська область, Ж овківський р-н, м. Дубляни, вул.
Володимира Великого, 1
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі: код 19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи мастильні
(2 лоти) Лот 1 - паливо рідинне; Лот 2 - оливи мастильні.
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
Лот 1 - паливо рідинне - 3 найменування
Лот 2 - оливи мастильні - 9 найліенувань
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
Лот №1 - за адресою замовника
ЛотЛ°2 - за адресою замовника
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 2015рік
3. Процедура закупівлі, відкриті торги
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №032080. ВДЗ
№182(02.02.2015) від 02.02.2015
5. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися. Торги відмінені
5.1. Дата прийняття рішення. 13.03.2015 р.
5.2. Підстава, на підставі абзацу 7 ч. 1 ст. ЗО Закону України «Про здійснення державних
закупівель»: до оцінки допущено пропозиції менше ніоїс двох учасників.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
1. Замовник
1.1. Найменування: Львівський національний аграрний університет
1.2. Код за ЄДРПОУ: 00493735
1.3. Місцезнаходження: 80381, Львівська область, Ж овківський р-н, м. Дубляни, вул. Володимира
Великого, 1
1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника): 35221202000052
1.5. 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-таіі): Корчинський Іван Осипович, голова комітету з конкурсних торгів,
проректор з НПР АСП, 80381, Львівська область, Ж овківський р-н, м. Дубляни, вул. Володимира
Великого, 1, тел. (032)2242972
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку,
не для оприлюднення): 3382000,00 (три мільйони триста вісімдесят дві тисячі) гривень з
урахуванням ПДВ.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про
закупівлю (у разі наявності)—
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (2
лоти) Лот 1 - паливо рідинне; Лот 2 - оливи мастильні.
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
Лот 1 - паливо рідинне - 3 найменування
Лот 2 - оливи мастильні - 9 найменувань
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
Лот №1 - за адресою замовника
ЛотЛя2 - за адресою замовника
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 2015 рік
6. Місце отримання документації конкурсних торгів: за адресою замовника, кабінет №208
7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів:
7.1. Розмір.
7.2. Вид.
7.3. Умови надання.
8. Подання пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Місце: за адресою замовника, кабінет № 208
8.2. Строк: “0 3 ” березня 2015 року о 10 год.ЗО хв.
9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
9.1. Місце: за адресою замовника, кабінет № 249
9.2. Дата: “0 3 ” березня 2015 року
9.3. Час: 12 год.00 хв.
10. Додаткова інформація:
Голова комітету з конкурсних
Проректор з НПР АСП

