
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 
15 вересня 2014 року № 1106

№050857, «ВДЗ» №192(14.02.2015) від 14.02.2015
15023XX218865

Інформація 
про результати проведення переговорної процедури закупівлі

1. Замовник:
1.1. Найменування: Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21910232
1.3. Місцезнаходження: вул.Шмідта, 18, м.Дніпропетровськ, Красногвардійський р-н, 
Дніпропетровська обл., 49006
1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ). Міністерство освіти і науки України, 38621185
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету України
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: код 06.20.1 - газ природний, скраплений або в 
газоподібному стані (Газ природний, скраплений або в газоподібному стані) . 
3.2. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: - 360,0 тис.м3
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за адресою замовника
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень-грудень 2015 рік
4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі:
4.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про 
застосування переговорної процедури закупівлі: www.tender.me.gov.ua 
4.2. Дата оприлюднення та номер інформації про застосування переговорної процедури 
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №222616 
«ВДЗ» № 158 (25.12.2014) від 25.12.2014.
4.3. Дата оприлюднення та номер обгрунтування застосування переговорної процедури 
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель : 
№222616 «ВДЗ» № 158 (25.12.2014) від 25.12.2014.
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: №001272, «ВДЗ» №163(05.01.2015) від 05.01.2015.
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведені процедури закупівлі: 22.12.2014 р.
6. Іформація про переможця переговорної процедури закупівлі: 
6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: ПАТ “Дніпрогаз”
6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 20262860
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), 
телефон, телефакс: вул.Володарського, 5, м.Дніпропетровськ, 49101, (056) 740-22-67, 
(0562) 36-85-42.
7. Результат проведення процедури закупівлі:
7.1. Дата акцепту пропозиції:
ПАТ “Дніпрогаз” - 05.01.2015 р.
7.2. Дата укладення договору про закупівлю:
ПАТ “Дніпрогаз” – 10.02.2015 р.
7.3 Сума, визначена в договорі про закупівлю:
ПАТ “Дніпрогаз” – 2770114,00  грн.  (з ПДВ)



7.4. Ціна за одиницю товару(у разі закупівлі товару): 7,69476 грн.
8. Відміна процедури закупівлі.
8.1. Дата прийняття рішення. 
Голова комітету з конкурсних торгів, Желізняк О.В.             _________________________

(підпис, М. П.)


