
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. 36.00.2 Обробляння та розподіляння води 

трубопроводами (65100000-4 послуги з розподілу води та супутні послуги, водопостачання) 

 3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 160 000 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.  

№022919, ВДЗ №19(29.01.2016) від 29.01.2016 р. 

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

розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.  

№022919/1 від 29.01.2016 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. №027629, ВДЗ №22(03.02.2016) від 03.02.2016 р. 

 5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі.  18.01.2016 р. 

 6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі.  

 6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. КП  "Дніпроводоканал" Дніпропетровської 

міської ради 

 6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 03341305 

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

телефон, телефакс. 49101, м. Дніпропетровськ, вул. Червона,21а,  т/ф (056)744-64-60 

 7. Результат проведення процедури закупівлі.  

 7.1. Дата акцепту пропозиції. 29.01.2016 р. 

 7.2. Дата укладення договору про закупівлю. 01.03.2016 р. 

 7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 808 320,00 грн. (вісімсот вісім тисяч триста 

двадцять грн. 00 коп. з ПДВ) 

 7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару). 

 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/

