
ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі 

№ 2 від 23.03.2015 р. 

1. Замовник:
1.1.  Найменування. Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж.
1.2.  Код за ЄДРПОУ. 21910232.
1.3. Місцезнаходження: Дніпропетровська область, Красногвардійський район,  

м. Дніпропетровськ, 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, е-mail): Желізняк Олексій Володимирович, юрисконсульт, 
м. Дніпропетровськ, вул. Шмідта, 18,  (056) 770-83-33 факс, e-mail: drpsk  @  mail  .  ru

2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування:  код  06.20.1 – газ  природний,  скраплений або в  газоподібному стані  (Газ 

природний, скраплений або в газоподібному стані).
2.2.  Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 360 тис. М³.
2.3.  Місце  поставки  товарів,  виконання  робіт  чи  надання  послуг:  вул.  Шмідта,  18,  

м. Дніпропетровськ 49006.
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:  №222616, "ВДЗ" 
№158(25.12.2014) від 25.12.2014.

3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної  процедури закупівлі, 
розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №222616, "ВДЗ" 
№158(25.12.2014) від 25.12.2014.

3.4. Дата  оприлюднення  та  номер  повідомлення  про  акцент  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.

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури 
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №050857, 
"ВДЗ" №192(14.02.2015) від 14.02.2015

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі:  22 грудня 2014 
року.

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 26 грудня 2014 року об 11:00, 
вул. Шмідта, 18, каб. 218.

6. Кінцева  ціна,  погоджена  в  результаті  переговорів  (з  ПДВ):
2770114,00  (два мільйони сімсот сімдесят тис. сто чотирнадцять грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ –
461685,67 грн.

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Публічне акціонерне товариство «Дніпрогаз».
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 20262860.
7.3. Місцезнаходження,  телефон,  телефакс:  вул.  Володарського,  5  м.  Дніпропетровськ,  49101 

тел. (056) 740-22-67, факс (0562) 36-85-28.
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 10 

лютого 2015 року, 2770114,00 грн. у т.ч. ПДВ 461685 грн. 67 коп.
9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі.

http://www.tender.me.gov.ua/
mailto:drpsk@mail.ru


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. Постановою КМУ від 27 грудня 2001 року № 1729 та Постановою НКРЕ 
від 21 квітня 2011 року № 673 передбачено, що реалізація природного газу здійснюється:  
для  задоволення  потреб  суб’єктів  господарювання,  які  виробляють  теплову  енергію. 
Публічним  акціонерним  товариством  «Дніпрогаз» ,  що  здійснюють  постачання 
природного  газу  за  регульованим  тарифом.
 З  урахуванням  зазначеного,  реалізація  природного  газу  для  власних  потреб  коледжу, 
здійснюється  відповідно  до  вимог  та  виключно  за  ціною  затвердженою  постановами 
Національної комісії регулювання електро-енергетики України від 01 листопада 2010 року 
№  1455  «Про  затвердження  граничного  рівня  ціни  на  природний  газ  для  установ  та 
організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів». Відповідно до п.2 ч.2 
ст. 39 ЗУ «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.
 Не  укладення  або  несвоєчасне  укладення  договору  з  Публічним  акціонерним 
товариством  «Дніпрогаз» на  поставку  природного  газу  призведе  до  припинення  / 
обмеження  газопостачання  коледжу  з  01  січня  2015  року.  Це  поставить  під  загрозу 
здоров’я та життя громадян України, призведе до відключення від системи тепло та  
енергозабезпечення  навчальних  корпусів  №  1,  2,  3  коледжу,  облвійськомату,  
житлового  будинку,  може  стати  причиною  виникнення  надзвичайних  ситуацій  
техногенного  та  природного  характеру,  спричинить  руйнування  об’єктів  
життєзабезпечення.
 Укладання договору про закупівлю природного газу за державні кошти, пов’язані з тим, 
щоб забезпечити навчальні корпуси коледжу, облвійськомату, житлового будинку теплом та 
для  забезпечення  стабільного  навчального  процесу.
 На  підставі  вищезазначеного,  Дніпропетровському  радіоприладобудівному  коледжу 
необхідно  укласти  договір  з  Публічним  акціонерним  товариством  «Дніпрогаз»  на 
поставку природного газу в обсязі 360 тис. М³.

12. Склад  комітету  з  конкурсних  торгів:  (прізвища,  ініціали  та  посади  членів  комітету 
конкурсних торгів).

1. Желізняк О.В. – голова комітету
2. Баранова Т.С. – заступник голови комітету
3. Шелест А.В. – секретар комітету
4. Медінська В.В. – член комітету
5. Весніна В.Л. – член комітету

Голова комітету 
з конкурсних торгів                         _________________                          О.В. Желізняк
       М.П.                                                                     тел. (056) 770-83-33


