
ЗВІТ 

про результати проведення переговорної процедури закупівлі 

№ 15/4 від 09.03.2016 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). Сливець Дмитро Павлович - головний енергетик,                                            

м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4, кім. 336,  тел. (0562)47-42-06, факс (0562) 47-44-61;                    

e-mail: sekrt@metal.nmetau.edu.ua     

 

 2. Предмет закупівлі.  

 2.1. Найменування. 35.11.1  енергія електрична (09310000-5 електрична енергія, енергія 

електрична) 

 2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 50 493 кВт/г 

 2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. спортивно-оздоровчий табір 

"Дружба" Національної металургійної академії України (с. Орловщина, Дніпропетровська обл.) 

 2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. протягом 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.  

№029712, ВДЗ №23(04.02.2016) від 04.02.2016 р. 

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

розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.  

№029712/1 від 04.02.2016 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. №034296, ВДЗ №26(09.02.2016) від 09.02.2016 р. 

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

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

№067257, ВДЗ №44(04.03.2016) від 04.03.2016 р. 

 

 4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 25.01.2016 р. 

 

 5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 01.02.2016р., 10:00,                                       

49005, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна,4, кім. 309 

 

 6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість): 99 999,91 грн.  

(дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн. 91 коп. з ПДВ) 

 

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

 7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» 

 7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 23359034 

mailto:sekrt@metal.nmetau.edu.ua
http://www.dmeti.dp.ua/


 7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. 49107, м. Дніпропетровськ, шосе Запорізьке,22,               

тел. (056) 373-50-59, факс (056) 373-50-23 

 

 8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. 03.03.2016 р., 

99 999,91 грн. (дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн. 91 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. Відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 2 Закону України "Про здійснення державних 

закупівель" № 1197-VII від 10.04.2014 р. окремими законами визначаються особливості 

здійснення закупівлі енергії електричної, послуг з її постачання, передачі та розподілу. На 

сьогодні відсутні чинні нормативно-правові акти, які регулюють питання закупівлі енергії 

електричної, у зв’язку з чим, її закупівлю необхідно  здійснювати у порядку та за процедурами, 

передбаченими Законом (ч. 2 розділу XI Прикінцеві положення). Ст. 5 Закону України "Про 

природні монополії" розподіл та передача енергії електричної здійснюється суб’єктом 

господарювання, що займає монопольне становище на ринку. Відповідно до зведеного переліку 

суб’єктів природних монополій ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» займає монопольне 

становище на території Дніпропетровської обл. 

Згідно існуючого стану постачати енергію електричну до спортивно-оздоровчого табору 

"Дружба" Національної металургійної академії України (с. Орловщина, Дніпропетровська обл.) 

за регульованим тарифом може тільки суб'єкт природних монополій:                                       

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО».  

 

 12. Склад комітету з конкурсних торгів:  

Прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів 

Заступник головного бухгалтера  Музиченко Т. В. 

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. 

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                                           В.П. Іващенко 

 


