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ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення відкритих торгів 

1. Замовник (генеральний замовник). 

1.1. Найменування: Відділ освіти Золочівської районної державної адміністрації 
Львівської області 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 39297986 
1.3. Місцезнаходження: вул. Івасюка, 12, м. Золочів, Львівська обл. 
1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника): 35418067088538 
1.5. Посадові особи замовника (генерального 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): 
Калушка Андрій Богданович, спеціаліст відділу освіти, вул. Івасюка, 12, м. Золочів, 
Львівська обл., тел. (03265)4-22-24, факс (03265)4-42-86, email: rvo.zolochiv@gmail.com 

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета 
закупівлі: 2 439 449,00 (два мільйони чотириста тридцять дев’ять  тисяч чотириста 
сорок дев’ять грн.) 00 коп. 

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником (генеральним замовником) додатково 
розміщується інформація про закупівлю: www.osvita.at.ua 

4. Інформація про предмет закупівлі  
4.1. Найменування предмета закупівлі: Пара та гаряча вода (Постачання гарячої 

води) (ДК016:2010 – 35.30.1) (2 лоти) 
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 2 лоти 
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Заклади освіти 

Золочівського району Львівської області 
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом І-півріччя 

2015 р. 
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони 

учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори:  
лот 1 - ТзОВ “Золочівенергоресурс”, адреса: вул. Шашкевича, 28, м. Золочів, Львівська 
обл., 80700. 
лот 2 - ТзОВ “Золочівенергоінвест”, адреса: вул. Шашкевича, 28, м. Золочів, Львівська 
обл., 80700 

6.  Інформація про ціну пропозиції:  
лот 1 – 1 159 134,00 грн., лот 2 – 1 280 315,00 грн. 

7.  Умова застосування переговорної процедури: Відповідно до частини другої статті 39 
Закону України «Про здійснення державних закупівель» - в зв’язку з відсутностю 
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 

 
8. Додаткова інформація. 

 
 
 

Голова комітету з конкурсних торгів     Батенчук Г.В. 
 


