
ІНФОРМАЦІЯ 

про результати проведення переговорної процедури закупівлі 

 

1. Замовник.  

1.1. Найменування. Національна металургійна академія України 

1.2. Код за ЄДРПОУ. 02070766 

1.3. Місцезнаходження. пр. Гагаріна,4, м. Дніпропетровськ, 49005 

 

2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти державного бюджету України 

 

3. Інформація про предмет закупівлі. 

3.1. Найменування предмета закупівлі. 06.20.1 - Газ природний, скраплений або в газоподібному стані 

(09123000-7 природний газ, природний газ для задоволення побутових потреб населення) 

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 15,000 м
3
 

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. за адресою замовника 

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. протягом 2016 року   

 

4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі.  

4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію про застосування переговорної 

процедури закупівлі. www.dmeti.dp.ua 

4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на 

веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №096923, ВДЗ №67(07.04.2016) від 07.04.2016 р. 

4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного 

на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №096923/1 від 07.04.2016 р. 

4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування 

переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 

№097733, ВДЗ №68(08.04.2016) від 08.04.2016 р. 

 

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 12.02.2016 р. 

 

6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі.  

6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» 

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 39572642 

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.  

вул. Шевченка,2, м. Дніпропетровськ,  49000, т. (056)740-23-13 

 

7. Результат проведення процедури закупівлі.  

7.1. Дата акцепту пропозиції. 07.04.2016 р. 

7.2. Дата укладення договору про закупівлю. 19.04.2016 р. 

7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 107 820,00 грн.  

(сто сім тисяч вісімсот двадцять грн. 00 коп. з ПДВ) 

7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару). 7 188,0000 грн. за 1000 м3 

 

 8. Відміна процедури закупівлі. 

 8.1. Дата прийняття рішення. 

 8.2. Підстава. 

 

 

 

 

 

   Голова комітету з конкурсних торгів                                                              В.П. Іващенко 

http://www.dmeti.dp.ua/

