
Кваліфікація тендерної пропозиції учасника ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ” щодо закупівлі ДК 021:2015: 09120000-6

Газове паливо (Природний газ)

м.Львів «13» січня 2020 року

За результатами аналізу тендерної пропозиції на предмет відповідності 
кваліфікаційним вимогам документації щодо закупівлі ДК 021:2015: 09120000-6 Газове 
паливо (Природний газ) було встановлено, що тендерна пропозиція учасника ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ" відповідає вимогам 
тендерної документації.

Повідомлення 
про намір укласти договір

1. Найменування замовника. Відокремлений структурний підрозділ -Львівський коледж 
"Інфокомунікації" Національного університету "Львівська політехніка"
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника. 38501654
3. Місцезнаходження замовника. 79000, Україна, Львівська обл., Львів, вул. Січових 
Стрільців, буд. 7
4. Конкретна назва предмета закупівлі. Природний газ
5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності): ДК 021:2015: 
09120000-6 Газове паливо
6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг, природний газ в 
кількості 35 300 мЗ (Вимоги до технічних характеристик предмета закупівлі зазначено у 
Додатку 3 до Тендерної документації) ■,
7. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Львів, Галицький район, 
вул. Січових Стрільців, 7
8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. 01 січня 2020 року до 31 
грудня 2020 року
8-1 Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків)

Подія Опис Тип оплати Період, Тип днів Розмір
(днів) оплати,

(%)

Поставка Джерело фінансування: кошти Післяоплата 20 Календарні 100
товару державного бюджету

9. Найменування учасника - переможця процедури закупівлі (для юридичної особи) або 
прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи). ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ"
10. Інформація про ціну пропозиції. 254 160,00 з ПДВ.



11. Джерело фінансування: державний бюджет України.
Члени тенлерного комітету шляхом поіменного голосування:
Ковалик Л.М. -  « за »;
Підкорчевний П.Б. - « за »;
Загорянська О. І. -  « з р » ;
Куровська Л.М. -  « за »;
Тибель І.М. -  « ш  »;
"проти": 0 , "утрималось": 0
Вирішили: укласти договір щодо закупівлі ДК 021:2015: 09120000-6 Газове паливо
(Природний газ) з ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ” на суму 254 160,00 з ПДВ.

Склад тендерного комітету:

Члени тендерного комітету
В.о. головного бухгалтера

Завідувач господарством

Голова профкому

Секретар тендерного комітету

Завідувач відділення

Заступник голови тендерного комітету

Заступник директора

Загорянська О.І.


