ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури
закупівлі № 2 від 08 квітня 2015 року
1. Замовник:
1.1. Найменування - Державний архів Івано-Франківської області.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 03494623.
1.3. Місцезнаходження - м. Івано-Франківськ, вул. Сагайдачного, 42 а, 76006.
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, e-mail) - Голова комітету з конкурсних торгів, головний
спеціаліст - юрисконсульт Романів Ігор Богданович, 79006, м. Івано-Франківськ,
вул. Сагайдачного, 42 а, тел. (0342) 717341, daifo@if.archives.gov.ua.
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування - Код 06.20.1 – газ природний, скраплений або в газоподібному стані.
2.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг – 14004 м. куб.
2.3. Місце поставки товарів, проведення робіт чи надання послуг - м. Івано-Франківськ, вул.
Сагайдачного, 42а.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: березень – грудень 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. daifo.if.gov.ua
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 24.03.2015
року № 094682, «ВДЗ» № 218 (24.03.2015).
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
24.03.2015 року № 094682, «ВДЗ» № 218 (24.03.2015).
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. 27.03.2015 року № 099275, «ВДЗ» № 221
(27.03.2015).
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
01.04.2015 року № 102857 «ВДЗ» № 224 (01.04.2015).
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 11.03.2015
року.
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 11.03.2015 року, 11 год., в
приміщенні держархіву області по вул. Сагайдачного, 42 а.
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):
11401,92
(цифрами)

Одинадцять тисяч чотириста одна гривня 92 копійки.
(словами)

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Публічне акціонерне товариство по
газопостачанню та газифікації «Івано-Франківськгаз».
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 03361046.
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. м. Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 20, тел.
(0342) 50-16-51.
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.
08.04.2015 року, 159672,49 грн.
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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». Кваліфікаційні дані учасника Публічного акціонерного товариства
«Івано-Франківськгаз» підтверджують відповідність критеріям, що встановлені статтею 16
Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме:
- наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід
обслуговування газових мереж;
- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів з
постачання (транспортування) природного газу;
- наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух
грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості
за кредитами).
11. Інша інформація. Відповідно до статті 5 Закону України «Про природні монополії» та
п. 6.4 Розпорядження Антимонопольного комітету України від 12.12.2006 №537-р «Про
затвердження Положення про складання та ведення переліку суб’єктів природних
монополій». ПАТ «Івано-Франківськгаз» є суб’єктом природної монополії з розподілу та
постачання природного газу за регульованим тарифом на території своєї ліцензійної
діяльності.
12. Склад комітету з конкурсних торгів:
Романів І. Б. – головний спеціаліст – юрисконсульт відділу організаційно - аналітичної та
режимно - секретної роботи, голова комітету з конкурсних торгів;
Харук Л. С. - начальник відділу організаційно - аналітичної та режимно - секретної роботи,
заступник голови комітету з конкурсних торгів;
Дмитришин Г. М. - провідний науковий співробітник відділу організаційно-аналітичної та
режимно-секретної роботи; секретар комітету;
Козак О. Ф. - головний бухгалтер – завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансової
звітності, член комітету;
Чіляк О. П. - головний спеціаліст відділу формування Національного архівного фонду,
діловодства та науково-технічного опрацювання документів, член комітету.
Голова комітету

Романів І. Б.

Заступник голови

Харук Л. С.

Секретар комітету

Дмитришин Г. М.

Члени комітету:

Козак О. Ф.
Чіляк О. П.

