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

 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, газ природний виключно для виробництва 

теплової енергії, яка споживається населенням) 

 3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 60,000  тис.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. березень 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.                                    

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

4.3. 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. 

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

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

 6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі.  

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

“НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ “НАФТОГАЗ УКРАЇНИ” 

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

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

телефон, телефакс. 01601, м. Київ, вулиця Б. Хмельницького, 6, тел. (044) 586-35-37, факс 

(044) 586-33-10 

 7. Результат проведення процедури закупівлі.  

 7.1. Дата акцепту пропозиції. 25.02.2016 р. 

 7.2. Дата укладення договору про закупівлю. 15.03.2016 р. 

 7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 146 616,60 грн. (сто сорок шість тисяч шістсот 

шістнадцять грн.60 коп. з ПДВ) 

7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару). 2443,61  грн. з ПДВ за 1000 куб.м. 

 8. Відміна процедури закупівлі. 

 8.1. Дата прийняття рішення. 

 8.2. Підстава. 

 

 

Заступник голови комітету з конкурсних торгів                                    Т.В. Музиченко 

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

