
                                                                                                                                         

 

Затверджено  

                                                                                                                          Наказ Міністерства  

                                                                                                                                   економічного розвитку   

                                                                                                                          і торгівлі України  

15.09.2014 №1106 

ЗВІТ 

про результати проведення  переговорної процедури закупівлі 
№ 1   від   10  березня  2016 р. 

  

1. Замовник: 

 

1.1. Найменування. Закарпатський лісотехнічний коледж Державного вищого 

навчального закладу  «Національний лісотехнічний університет   України» 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 00275932 

1.3. Місцезнаходження. Закарпатська область, місто Хуст, вулиця Августина 

Волошина, 66, 90400 

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, eлектронна адреса). Дубчак  Сергій 

Миколайович –  заступник директора  з господарської діяльності, голова  комітету з 

конкурсних торгів, Закарпатська область, місто Хуст, вулиця Августина Волошина, 

66, 90400, тел./факс: (03142) 4-36-45, e-mail: zltk@ukr.net, Біланинець Вікторія 

Федорівна – юрисконсульт, заступник голови  комітету з конкурсних торгів, 

Закарпатська область, місто Хуст, вулиця Августина Волошина, 66, 90400, тел./факс: 

(03142) 4-36-45, e-mail: zltk@ukr.net 

 

2. Предмет закупівлі: 

2.1. Найменування. код 06.20.1 – газ природний, скраплений або в газоподібному стані 

(ДК 021:2015, код  09123000-7 Природний газ) 

2.2. Кількість товару або обсяг виконання  робіт  чи надання послуг . 71902 м куб. 

2.3. Місце поставки товарів, виконання  робіт чи надання послуг.   вул. Августина 

Волошина, 66, місто Хуст, Закарпатська область, 90400. 

2.4. Строк поставки товарів, виконання  робіт чи надання послуг січень -грудень 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.woody.at.ua 

3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної  процедури 

закупівлі,  розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.                  

15.02.2016 р., № 042526,“ВДЗ” № 30 (15.02.2016). 

3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної  процедури 

закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.               

15.02.2016 р., № 042526 

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. 22.02.2016 р., №050305, “ВДЗ”№ 35 

(22.02.2016). 

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної  

процедури закупівлі,  розміщеної  на веб-порталі Уповноваженого органу з питань 

закупівель. 09.03.2016 р., № 069468 , «ВДЗ» №45 (09.03.2016)  

 



4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні переговорної  процедури 

закупівлі. 10  лютого  2016 року 

 

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце).    11 лютого 2016 р. о 10.00 

год. за адресою:Товариство з обмеженою відповідальнісю  “Закарпатгаз Збут”, 

39582749, 88015, Закарпатська область, м.Ужгород , вул..Погорелова, 2. 

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з  податком на додану вартість): 

560000,00 (П'ятсот шістдесят  тисяч    гривень . 00 коп..) грн. 

      

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю: 

7.1. Найменування./прізвище,ім´я, по батькові. Товариство з обмеженою 

відповідальнісю   “Закарпатгаз Збут” 

7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 39582749 

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. 88015, Закарпатська область, м.Ужгород , 

вул..Погорелова, 2, (0312) 61-21-46;(0312) 61-21-46 

 

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

04.03.2016 р. на суму  560000,00 грн. 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». 

 

11. Інша інформація. 

 

12. Склад комітету з конкурсних торгів : 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                                       С.М.Дубчак 

Заступник голови комітету з конкурсних торгів                                     В.Ф. Біланинець 

Секретар комітету з конкурсних торгів                                                    Х.Д.Довгій 

Члени комітету з конкурсних торгів 

Головний бухгалтер                                                                                     Г.М.Яковець                                                                         

Бухгалтер-економіст                                                                                    Н.С.Чоповдя 

                    

                    

 


