
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України 

  15 вересня 2014 року № 1106

ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі

№ 1 від 16 лютого 2015 року

1. Замовник:
1.1. Найменування: Дніпропетровський радіоприладобудівний  коледж.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:  21910232
1.3. Місцезнаходження:  Дніпропетровська  область,  м.  Дніпропетровськ, 

Красногвардійський район,  вул. Шмідта, 18, 49006.
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, e-mail): Желізняк Олексій 
Володимирович, юрисконсульт, м. Дніпропетровськ, вул. Шмідта, 18, (056) 770 
83 33 тел./факс, E-mail: drpsk@mail.ru .

2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування: код 35.11.1 – енергія електрична (Енергія електрична)
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг 271000 кВт* 

год.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул. Шмідта, 18, 

49006, м. Дніпропетровськ.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Січень – грудень 

2015 р.
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі: 

3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація 
про застосування переговорної процедури закупівлі: www.tender.me.gov.ua.

3.2. Дата  оприлюднення   і  номер  інформації  про  застосування  переговорної 
процедури  закупівлі,  розміщеної  на  веб-порталі  Уповноваженого  органу  з 
питань закупівель  № 225959 «ВДЗ» № 160(29.12.2014) від 29.12.2014.

3.3. Дата  оприлюднення  і  номер  обґрунтування  застосування  переговорної 
процедури  закупівлі,  розміщеного  на  веб-порталі  Уповноваженого  органу  з 
питань закупівель: № 225959, "ВДЗ" №160(29.12.2014) від 29.12.2014

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:  №003247,  "ВДЗ" 
№164(06.01.2015) від 06.01.2015 

3.5. Дата  оприлюднення  і  номер  інформації  про  результати  проведення 
переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого 
органу з питань закупівель №025813, "ВДЗ" №178(28.01.2015) від 28.01.2015

4. Дата  відправлення  запрошення  до  участі  в  проведенні  процедури закупівлі 
22.12.2014 року.

5. Інформація  щодо проведення переговорів (дата,  час,  місце):  30 грудня 2014 
року  об 11:30, вул. Шмідта, 18, каб. № 218.
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6. Кінцева ціна. Погоджена в результаті переговорів (з ПДВ):
409156,00 грн. (чотириста дев’ять тис. сто п’ятдесят шість грн. 00 коп.) 
у т.ч. ПДВ 68192,67 грн.

7. Інформація про  учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
7.1. Найменування,  прізвище,  ім’я,  по батькові:  публічне  акціонерне  товариство 

«ДТЕК  Дніпрообленерго» 
7.2. Ідентифікаційний  код  /  реєстраційний  номер  облікованої  картки  платника 

податків 23359034.
7.3. Місцезнаходження,  телефон,  факс:  шосе  Запорізьке,  буд.  22,  

м. Дніпропетровськ, 49107, тел. (056) 373-45-74, факс (056) 373-45-04
8. Дата  укладання  договору  про  закупівлю та  суму,  визначена  в  договорі  про 

закупівлю 19 січня 2015 року, 409156 грн. 00 коп. у тому числі ПДВ – 68192 
грн. 67 коп.

9. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного 
учасника (якщо таке мало місце).

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».

11.  Інша інформація.  Постаново КМУ від 31.07.1996 р. № 28 передбачено, що 
реалізація  електроенергії  здійснюється:  для  задоволення  потреб  суб’єктів 
господарювання ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»,  що здійснюють постачання 
електроенергії за регульованим тарифом. 
      Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 39 Закону України  « Про здійснення державних 
закупівель» а саме: відсутності 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.

У зв’язку з відсутністю альтернативи з постачання електричної енергії, 
Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж змушений обрати закупівлю 
електричної  енергії  у  Публічного  Акціонерного  Товариства  «ДТЕК 
Дніпрообленерго» на постачання електроенергії в обсязі 271000 кВт * год.

12. Склад комітету конкурсних торгів:
1. Баранова Т.С. – заступник директора з АГР, заступник голови комітету
2. Шелест А.В.  – економіст, секретар комітету
3. Весніна В.Л. – інженер з обладнання, член комітету
4. Медінська В.В. – бухгалтер, член комітету.

Голова комітету 
З конкурсних торгів О.В. Желізняк

М.П. тел. (099) 50-10-770


