
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про намір укласти договір  

за результатами проведених переговорів з учасником (учасниками) 

 

м. Львів        «28» грудня 2020 року 

 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, його категорія: 

Львівська національна галерея мистецтв імені Б.Г. Возницького; 

79000, Україна, Львівська обл., м. Львів, вул. Стефаника, 3; 

02223750; 

підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону 

України "Про публічні закупівлі". 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів предмета 

закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 

ДК 021:2015 - 09310000-5 Електрична енергія (Електрична енергія). 

3. Кількість, місце та строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 

563,625 тис. кВт/год електричної енергії; 

№ Об’єкт та адреса місця постачання Річний обсяг 

постачання, 

тис. кВт/год. 

1. 006 – Заклад культури, вул. Музейна, 16, Брюховичі, м. Львів 0,540 

2. 003 – Заклад культури, вул. Галицька, 2, м. Львів 0,089 

3. 004 – Заклад культури, вул. Коперника, 15, м. Львів 44,545 

4. 005 – Заклад культури, вул. Коперника, 15А, м. Львів 7,770 

5. 001 – Заклад культури, вул. Стефаника, 3, м. Львів 17,873 

6. 002 – Заклад культури, вул. Стефаника, 3, м. Львів 7,212 

7. 007 – Заклад культури, пл. Митна, 2, м. Львів 29,270 

8. С. Підгірці, Бродівський р-н, с. Підгірці, вул. Замкова, 1 23,539 

9. Замок, Буський р-н, смт. Олесько, вул. Замкова, 30 53,343 

10. Зонний день, Буський р-н, смт. Олесько, вул. Замкова, 30 177,246 

11. Монастир, Буський р-н, смт. Олесько, вул. Замкова, 27 64,034 

12. Заклад культури, м. Золочів, вул. Тернопільська, 5 27,925 

13. Заклад культури, с. Підлисся, вул. Шашкевича, 78 1,7 

14. Невиробничі приміщення, м. Жидачів, вул. Міцкевича, 2 3,039 

15. Заклад культури, Жидачівський р-н, с. Руда,  

вул. Центральна, 1 

2,9 

16. Заклад культури, Жидачівський р-н, с. П’ятничани,  

вул. Замкова, 40 

1,4 

17. Нежитлові будівлі, м. Жовква, пл. Вічева, 2 91,1 

18. Будівельний майданчик Синагоги, м. Жовква, пл. Вічева, 2 10,1 

 РАЗОМ 563,625 

на строк з 01.01.2021 до  31.12.2021 року. 

4. Найменування, ідентифікаційний код учасника в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або реєстраційний номер облікової 

картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 

податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у 



паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг: 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Львівенергозбут»; 

42092130. 

5. Місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) 

проведено переговори:  

79016, м. Львів, вул. Шевченка, 1, тел. 0322595959 

6. Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі:  

1 324 942,60 грн. з ПДВ. 

7. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 

Закону України «Про публічні закупівлі»: 

якщо було двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), 

через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом. При 

цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до 

учасника процедури закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені 

замовником у тендерній документації. 

8. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, 

нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування 

переговорної процедури закупівлі: 

17 листопада 2020 року ЛНГМ ім. Б. Г. Возницького оголошена закупівля UA-2020-11-17-

002304-a «ДК 021:2015 - 09310000-5 Електрична енергія (Електрична енергія)» (ID 

6896851c055d47ba851a041ae2698869), кінцевим терміном подання тендерних пропозицій 

згідно якої було визначено 04.12.2020 року. Зазначена закупівля була автоматично 

відмінена електронною системою закупівель в порядку згідно частини 2 статті 32 Закону 

України «Про публічні закупівлі», про що свідчить повідомлення системи «Закупівля не 

відбулась 04.12.2020».  

Враховуючи наявну потребу у забезпеченні електроенергією на 2021 рік, тендерним 

комітетом було прийнято рішення повторно оголосити відкриті торги на закупівлю 

електричної енергії. 04.12.2020 оголошена закупівля UA-2020-12-04-001515-c «ДК 021:2015 - 

09310000-5 Електрична енергія (Електрична енергія)» (ID 

53eaa5717db045978349fae32c0c8493), кінцевим терміном подання тендерних пропозицій 

згідно якої було визначено 21.12.2020 року. Зазначена закупівля була автоматично 

відмінена електронною системою закупівель в порядку згідно частини 2 статті 32 Закону 

України «Про публічні закупівлі», про що свідчить повідомлення системи «Закупівля не 

відбулась 21.12.2020». 

При цьому, предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до 

учасника процедури закупівлі, оголошеної 04.12.2020, не відрізнялися від вимог, що були 

визначені замовником у тендерній документації процедури закупівлі, оголошеної 

17.11.2020. 

Наведені обставини підпадають під дію частини 2 статті 40 Закону України "Про публічні 

закупівлі", згідно якої переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як 

виняток у разі: якщо було двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі 

частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, 

визначеної цим Законом. При цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні 

характеристики, а також вимоги до учасника процедури закупівлі не повинні відрізнятися 

від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації. 

 

 



9. Зважаючи на зазначене, вирішили:  

укласти договір на закупівлю ДК 021:2015 - 09310000-5 Електрична енергія (Електрична 

енергія) з Товариством з обмеженою відповідальністю «Львівенергозбут», код ЄДРПОУ 

42092130, на суму 1 324 942,60 грн. з ПДВ. 
 

- А.І. Дячук – “За” - ____, “Проти” - ____, “Утримався” - ____, 

- Т. Й. Монастирська – “За” - ____, “Проти” - ____, “Утримався” - ____, 

- О.Я. Гузенко – “За” - ____, “Проти” - ____, “Утрималась” - ____, 

- Я.В. Римар – “За” - ____, “Проти” - ____, “Утримався” - ____, 

- Л.Я. Гумен – «За» - ____, «Проти» - ____, «Утрималась» - ____, 

- Ю.Р. Максимчук – “За” - ____, “Проти” - ____, “Утрималась” - ____.  

Всього: “За” - ____, “Проти” - ____, “Утрималось” - ____. 

 

Склад тендерного комітету : 

Голова тендерного комітету: 

Заступник генерального  

директора з майнових відносин                                                               А. І. Дячук    
 

Заступник голови тендерного комітету: 

начальник відділу матеріально-технічного 

забезпечення та планування закупівель                                                 Т. Й. Монастирська 
 

Члени тендерного комітету: 

заступник генерального директора  

з питань промоції та фандрейзингу                                                          О. Я. Гузенко    

 

 

головний архітектор                                                                                   Я. В. Римар    

 

заступник генерального директора 

з господарських питань                                                                              А. М. Гулій 

 

головний бухгалтер 

бухгалтерсько-фінансового відділу                                                          Л. Я. Гумен 
 

Секретар тендерного комітету: 

провідний інженер з охорони праці 

(цивільного захисту)                                                                                  Ю. Р. Максимчук 

 

підписи, МП 


