
ЗВІТ 

про результати проведення переговорної процедури закупівлі 

№ 17/1  від 16.03.2016 р. 

 

 1. Замовник.  

 1.1. Найменування. Національна металургійна академія України 

 1.2. Код за ЄДРПОУ. 02070766 

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

 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).  Алакіна Людмила Миколаївна - інженер по газу адміністративно - 

господарської частини, Дніпропетровськ, пр. Гагаріна,4, кімн.336, тел. (098)130-89-74, факс 

(0562) 47-44-61; e-mail: sekrt@metal.nmetau.edu.ua     

   

 2. Предмет закупівлі.  

 2.1. Найменування. 06.20.1 – газ природний, скраплений або в газоподібному стані (09123000-7 

природний газ, газ природний виключно для виробництва теплової енергії, яка споживається 

населенням) 

 2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 60,000  тис.м
3
 

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

 2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. березень 2016 року   

 

 3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.  

 3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування 

переговорної процедури закупівлі. www.dmeti.dp.ua 

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

розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.  

№054219, ВДЗ №38(25.02.2016) від 25.02.2016 р. 

 3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, 

розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. № 054219/1 від 25.02.2016 р. 

 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. №059254, ВДЗ №41(01.03.2016) від 01.03.2016 р. 

 3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури 

закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.  

№076642, ВДЗ №51(16.03.2016) від 16.03.2016 р. 

 

 4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 19.02.2016 р. 

 

 5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце).  

22.02.2016 р., 09:00, 49005,  м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна,4, кім. 309 

 

 6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):  

146 616,60 грн. (сто сорок шість тисяч шістсот шістнадцять грн. 60 коп. з ПДВ) 

 

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

 7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

“НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ “НАФТОГАЗ УКРАЇНИ” 

 7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.  20077720 

 7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. 01601, м. Київ, вулиця Б. Хмельницького, 6, тел. (044) 

586-35-37, факс (044) 586-33-10 
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 8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.  

15.03.2016 р., 146 616,60 грн. (сто сорок шість тисяч шістсот шістнадцять грн.60 коп. з ПДВ) 

 

 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". Учасник надав пакет 

документів, які відповідають вимогам, зазначеним у листі запрошенні. 

 

 11. Інша інформація. На сьогодні відсутні чинні нормативно-правові акти, які регулюють 

питання закупівлі газу природного, у зв’язку з чим його закупівлю необхідно здійснювати у 

порядку та за процедурою передбаченими Законом. 

 Відповідно до Постанови КМУ від 27.12.2001р. №1729 «Про забезпечення споживачів 

природним газом», потреби в природному газі установ і організацій, які фінансуються з 

державного і місцевого бюджетів, забезпечуються з ресурсів імпортованого газу Національною 

акціонерною компанією «Нафтогаз України». А згідно Постанови КМУ від 25.07.2012р. №705 

«Про визначення гарантованих постачальників природного газу» НАК «Нафтогаз України» 

забезпечує постачання природного газу виключно за цінами, затвердженими Постановами 

Національної комісії регулювання електроенергетики України, в т.ч. пільговими тарифами,  

суб’єктам господарювання, які виробляють теплову енергію, у т.ч. блочних (модульних) 

котелень, установлених на даху та прибудованих, - з ресурсів імпортованого природного газу 

Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". 

 

 12. Склад комітету з конкурсних торгів:  

Прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів 

Керівник планово-фінансового відділу Мазорчук Л.М. 

Директор обчислювального центру Нікітін В. Ф. 

Керівник навчально-договірного відділу   Фріман І. М. 

Секретар комітету з конкурсних торгів Величко Н.О. 

 

 

 

Заступник голови комітету з конкурсних торгів                                               Т.В. Музиченко                                                           

 

 


