ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106
ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№ 4 від 17. 04.2015 року

1. Замовник.
1.1. Найменування: Виконавчий комітет Бориславської міської ради
1.2. Код за ЄДРПОУ: 22400792
1.3. Місцезнаходження:вул.Шевченка,буд.42, Львівська обл., м.Борислав, 82300
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): Кікіс
Роман Ігорович, керуючий справами виконавчого комітету, тел. (03248)5-21-50,
факс (03248) 5-29-52, boryslavrada@ukr.net
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування: ДК 016-2010, 19.20.2 – Паливо рідинне та газ; оливи мастильні
(Паливно- мастильні матеріали, бензин А-92 , А -95, дизельне паливо).
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: бензин А-924300 л, А-95-480 л, дизельне паливо-2000 л .
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул.Шевченка,42,
Львівська обл., м.Борислав , 82300
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до кінця 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:www.boryslavmvk.gov. ua
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань
закупівель:30.03.2015, № 099349, ВДЗ 222 (30.03.2015) від 30.03.2015р.

3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної
процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань
закупівель: 30.03.2015р., № 099349, ВДЗ 222(30.03.2015) від 30.03.2015р.
3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за
результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 02.04.2015р., № 103409, ВДЗ
225(02.04.2015) від 02.04.2015 р.
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення
переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого
органу з питань закупівель:17.04.2015р., №114563, ВДЗ 235(17.04.2015) від
17.04.2015р.
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі:
23.03.2015р.
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 24.03.2015р. о 11.00
год., зал засідань виконавчого комітету, вул.Шевченка,42, м.Борислав, Львівська
обл., 82300
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану
вартість): 145792,20 грн.(Сто сорок п´ять тисяч сімсот дев´яносто дві грн. 20 коп) з
ПДВ
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім’я,
відповідальністю «ВОГ РІТЕЙЛ»

по

батькові:Товариство

з

обмеженою

7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:
37821544
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс:вул.Кременецька, буд.38, м.Луцьк,
43010, тел.(032)2475747.
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про
закупівлю: 14.04.2015р., 145792,20 грн. (сто сорок п´ять тисяч сімсот дев´яносто дві
грн.20 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": документи наявні

11. Інша інформація: замовником двічі проводилась процедура запиту цінових
пропозицій(котирувань) на закупівлю Палива рідинного та газу; оливи мастильні
(паливно- мастильні матеріали, бензин А-92, А -95, дизельне паливо), однак двічі
торги було відмінено, так як до участібуло подано менше 2-х пропозицій учасників
(Інформація про результати проведення запиту цінових пропозицій № 071543, ВДЗ
204(03.03.2015) від 03.03.2015.
(Інформація про результати проведення запиту цінових пропозицій № 089154, ВДЗ
215 (19.03.2015) від 19.03.2015.
Таким чином, для закупівлі паливно-мастильних матеріалів замовником на виконання
п.4, ч.2,ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» прийнято
рішення проводити переговорну процедуру закупівлі
12. Склад комітету з конкурсних торгів:
Попель Л.Б., член комітету з конкурсних торгів, начальник відділу економіки та
торгівлі міської ради
Костецька О.Б., член комітету з конкурсних
бухгалтерського обліку та звітності міської ради

торгів,

начальник

відділу

Мельничок В.М., член комітету з конкурсних торгів, в.о начальника юридичного
відділу міської ради
Шкумбатюк Н.І., секретар комітету з конкурсних торгів, головний спеціаліст з
транспортних перевезень та державних закупівель відділу економіки та торгівлі
міської ради

Заступник голови комітету з конкурсних торгів,
керуючий справами виконавчого комітету

Кікіс Р.І.

