
ІНФОРМАЦІЯ 

про застосування 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 

 1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35221210016724, 35221254016724, 35228310016724, 

35216010016724, 35216054016724. 

 1.5. 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. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі.               

3 499 999,97 грн. (три мільйони чотириста дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот дев’яносто 

дев’ять грн. 97 коп. з ПДВ) 

 3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю.  

www.dmeti.dp.ua 

 4. Інформація про предмет закупівлі.  

 4.1. Найменування предмета закупівлі. 35.1 1.1  енергія електрична  (09310000-5  електрична 

енергія, енергія електрична) 

 4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 2 303 051 кВт/г.: 

• активна енергія (корпуси) 1 652 665 кВт/г.  

• активна енергія (населення) 650 386 кВт/г. 

 4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. пр. Гагаріна, 4; вул. Мічуріна, 

2Б; вул. Адміральська, 30 

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

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

(учасників), з яким (якими) проведено переговори. ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО», 49107, 

м. Дніпропетровськ, шосе Запорізьке,22,  тел. (056) 373-50-59, факс (056) 373-50-23 

 6. Інформація про ціну пропозиції.  

Загальна ціна пропозиції: 3 499 999,97 грн. (три мільйони чотириста дев’яносто дев’ять тисяч 

дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн. 97 коп. з ПДВ) 

Ціна пропозиції за одиницю товару:  

       •   активна енергія (корпуси) 1,90728 грн. з ПДВ; 

       •   активна енергія (населення) 0,45600 грн. з ПДВ. 
 7. Умова застосування переговорної процедури. Відповідно до п. 2 ч.2 ст.39 Закону України «Про 

здійснення державних закупівель» №1197-VII від 10.04.2014 р., а саме: «відсутність 

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. Застосовується переговорна процедура закупівлі згідно Закону 

України «Про здійснення державних закупівель» №1197-VII від 10.04.2014 р. 

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                             В.П. Іващенко 
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