
ЗВІТ 

про результати проведення переговорної процедури закупівлі 

№ 15/2 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). Орлов Олександр Олегович – головний механік,                  

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

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

 

 2. Предмет закупівлі.  

 2.1. Найменування. 36.00.2 Обробляння та розподіляння води трубопроводами (65100000-4 

послуги з розподілу води та супутні послуги, водопостачання) 

 2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 160 000 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. 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.  

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

 3.3. 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. 

 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.  №027629, ВДЗ №22(03.02.2016) від 03.02.2016 р. 

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

закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №065381, ВДЗ 

№43(03.03.2016) від 03.03.2016 р. 

 

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

 

 5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 26.01.2016 р., 10:00,  

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

 

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

808 320,00 грн. (вісімсот вісім тисяч триста двадцять грн. 00 коп. з ПДВ) 

 

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

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

міської ради 

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

 7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. 49101, м. Дніпропетровськ, вул. Червона,21а,                    

т/ф (056)744-64-60 

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


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

01.03.2016 р., 808 320,00 грн. (вісімсот вісім тисяч триста двадцять грн. 00 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 пункту 2 частини 4 статті 2 Закону України "Про здійснення 

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

особливості здійснення закупівлі послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. 

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

зазначених послуг, у зв’язку з чим, їх закупівлю необхідно  здійснювати у порядку та за 

процедурами, передбаченими Законом (частина 2 розділу XI Прикінцеві положення). Статтею 5 

Закону України "Про природні монополії" надання послуг централізованого водопостачання 

та водовідведення здійснюється суб’єктом господарювання, що займає монопольне становище 

на ринку.  

Станом на сьогодні до приміщень Національної металургійної академії України 

(НМетАУ) підведені усі необхідні комунікації для надання послуг з водопостачання. Немає 

необхідності побудови додаткових ліній, що в свою чергу не збільшує вартість зазначених 

послуг. Враховуючи викладене, постачальником послуг з водопостачання для  НМетАУ в 

зв’язку з відсутністю конкуренції, може бути суб’єкт господарювання - комунальне 

підприємство «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради і відповідно до вимог Закону 

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

послуг може здійснюватися шляхом застосування переговорної процедури закупівлі. 

 

 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 


