
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

К О В Е Л Ь С Ь К И Й П Р О М И С Л О В О - Е К О Н О М І Ч Н И Й К О Л Е Д Ж 
45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Заводська, 23, тел/факс 4-97-37, тел. 4-88-06, 

http://kpeklntu.at.ua e-mail: kovel_koledg@ukr.net 
код 04692041 р/р 31250201101637 у Ковельському ГУДКСУ Волинської області, МФО 803014 

Ж г?/ Л-ОҐЛА, № </*1 

ДП «Зовнішторгвидав України» 

ЗВІТ 
про результати проведення переговорної процедури закупівлі 

№ 2 від 16.01.2015р. 
1. Замовник. 
1.1. Найменування Ковельський промислово-економічний коледж Луцького 

Національного технічного університету Міносвіти і науки молоді та спорту України. 
1.2. Код за ЄДРПОУ04692041. 
1.3. Місцезнаходження вул.Заводська, 23, м.Ковель, Волинська обл., 45000. 
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) Симонік Олександр Петрович, голова комітету з конкурсних 
торгів. вул.Заводська, 23, м.Ковель, Волинська обл., 45000, тел.факс (03352) 4-97-37 , e-mail: 
kovel koledg@ukr. net 

2. Предмет закупівлі. 
2.1 Найменування : код 06.20.1 - газ природний, скраплений або в газоподібному стані 

(Газ природний (код 06.20.1) ДК 016:2010) -125000 м.куб 
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг 125000 м.куб 
на рік. 

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг вул.Заводська, 23, 
м.Ковель, Волинська обл., 45000. 

2.4.Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг січень - грудень2015р 
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі. 
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про 

застосування переговорної процедури закупівлі. 
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури 

закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель №223126, "ВДЗ" 
№159(26.12.2014) від 26.12.2014р., 

3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури 
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель 223126/1 від 
26.12.2014р. 

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№227916, "ВДЗ" №162(31.12.2014) від 31.12.2014р. 

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної 
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань 
закупівєль№009915, "ВДЗ" №169(16.01.2015) від 16.01.2015р. 

4. Дата відправлення запрошення до у часи в проведенні процедури закупівлі 10.12.2014р. 
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце) 11.12.2014 р, о 14.00 год. вул. 

Заводська,23, м.Ковель, Волинська обл., 45000 приміщення коледжу. 
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість): 
963240грн.(з ПДВ) ; 
(цифрами) 
дев'ятсот шістдесят три тисячі двісті сорок грн.(з ПДВ). 
(словами) 

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

http://kpeklntu.at.ua
mailto:kovel_koledg@ukr.net


7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові ПАТ "Волиньгаз" в особі Ковельського УГГ. 
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків 03339459. 
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс Ст.Бандерн, 34-А, м.Ковель, Волинська обл., 

45000, (03352)30944. 
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю ПАТ 

"Волиньгаз" в особі Ковельського УГГ - 12.01.2015р. 
963240грн.(з ПДВ) ; 
(цифрами) 
дев'ятсот шістдесят три тисячі двісті сорок грн.(з ПДВ). 
(словами) 

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" Учасником торгів, 
Публічним акціонерним товариством ПАТ "Волиньгаз" в особі Ковельського УГГ , були надані всі 
документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, відповідно до 
статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам. 
11.Інша інформація : п.2 ч. 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» 
від 10.04.2014 р. № 1197-VII, а саме: відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) 
на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним 
постачальником, за відсутності при цьому альтернативи. Відповідно до статті 5 Закону 
України «Про природні монополії» та Розпорядження Антимонопольного комітету України від 
28.11.12 № 874-р «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку 
суб'єктів природних монополій» встановлено, що Зведений перелік суб'єктів природних 
монополій (далі - Зведений перелік) складається та ведеться Антимонопольним комітетом 
України та розміщується щомісяця до 20 числа на офіційному веб-сайті Антимонопольного 
комітету України (http://www.amc.gov.ua). 

ПАТ « Волиньгаз » в особі Ковельського управління по газопостачанню та газифікації , 
включено до Переліку суб'єктів природних монополій Волинської області на офіційному сайті 
Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.iia). 

ПАТ« Волиньгаз » в особі Ковельського управління по газопостачанню та газифікації, 
займає монопольне становище на товарному ринку постачанні газу природного за 
регульованим тарифом в межах території Волинської області з часткою 100 відсотків. 

Відповідно до ст.7 Закону України «Про природні монополії» діяльність суб'єктів природних 
монополій здійснюється за умови отримання відповідної ліцензії. 

Копія ліцензії НКРЕ України від 16.12.2010 (серія. АГ №507323) видана ПАТ 
„Волиньгаз"» в особі Ковельського управління по газопостачанню та газифікації на постачання 
газу природного за регульованим тарифом. 

12. Склад комітету з конкурсних торгів: 

Заступник голови комітету Семип'ядна Л.А. 
Члени комітету : 

Шумік О.В. фі^/фу 

Михалевич П.М. РурСУ 

Секретар комітету: Пальчинська. І. Я. 
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