
ЗВІТ 

про результати проведення переговорної процедури закупівлі 

№ 1 від 01.03.2016 

1. Замовник: 

1.1. Найменування. Дніпродзержинський енергетичний технікум 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 00129337 

1.3. Місце знаходження. вул. Енергетиків, 36, м. Дніпродзержинськ, 

Дніпропетровська обл., 51918. 

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). 

Тернових Інна Володимирівна, інженер з охорони праці, вул. Енергетиків, 36, 

м.Дніпродзержинськ,  Дніпропетровська обл., 51918,   телефон / телефакс 

0569-55-28-41, e-mail det_dndz@ukr.net. 

2. Предмет закупівлі.  

2.1. Найменування. 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води. 

2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 550 ГКал. 

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.  

вул. Енергетиків, 36, м.Дніпродзержинськ,  Дніпропетровська обл., 51918,  

вул.Краснопресненська,4, м.Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл., 51918. 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Протягом 2016 

року. 

3. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі. 

3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію про 

застосування переговорної процедури закупівлі. www.dndzdet.com. 

3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної 

процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з 

питань закупівель. 01.02.2012 № 1312983. 

3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної 

процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з 

питань закупівель. 01.02.2016 № 13130000. 

3.4. Дата оприлюднення і номер повідомлення про акцепт пропозиції за 

результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на 

веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 04.02.2016 № 

13223960. 

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення 

переговорної процедури закупівлі, розміщеної веб-порталі Уповноваженого 

органу з питань закупівель. 25.02.2016 № 1406478. 

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

14.01.2016. 

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 18.01.2016 об 11.00 

год. вул. Енергетиків, 36, м.Дніпродзержинськ,  Дніпропетровська обл., 51918. 

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

вартість):  

792800,00 грн.  
(цифрами) 

сімсот дев’яносто дві тисячі вісімсот гривень 
(словами) 

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

http://www.dndzdet.com/


7.1. Найменування / прізвище, ім’я, по батькові. Комунальне підприємство 

Дніпродзержинської міської ради “Дніпродзержинськтепломережа”, 

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

03342573. 

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. вул. Петровського, 168,  

м.Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл., 51914, телефон / телефакс (0569) 

551555.  

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

закупівлю. 22.02.2016, 792800,00 грн. 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”. Згідно з ст. 16 ч.3 п.2 

кваліфікаційні критерії не встановлювались. Учасником надані наступні 

документи. 

- Статут підприємства; 

- довідка АБ № 446014 з єдиного державного реєстру підприємств та 

організацій України (ЄДРПОУ); 

- виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців; 

- ліцензія на виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва 

теплової енергії на теплоелектроцентралях, атомних електроцентралях і 

когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або 

поновлювальних джерел енергії); 

- ліцензія на транспортування енергії магістральними та місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами; 

- ліцензія на постачання теплової енергії; 

- свідоцтво № 100350032 про реєстрацію платника податку на додану 

вартість; 

- довідка про взяття на облік платника податків. 

11. Інша інформація. 

12. Склад комітету з конкурсних торгів: 

 

Тернових Інна Володимирівна -   інженер з охорони праці,  

   голова комітету з конкурсних торгів; 

Равва Сергій Дмитрович - завідувач навчально-виробничої  

практики, заступник голови комітету з 

конкурсних торгів;  

Гергель Тетяна Євгенівна - заст. бухгалтера, секретар комітету з 

конкурсних торгів; 

Коробкова Наталія Олексіївна  

- викладач 

Авер’янова Тетяна Іванівна  

- інженер комп’ютерної техніки 

 

Голова комітету з конкурсних торгів     Тернових І. В. 


