
Інформація 

про результати проведення переговорної процедури закупівлі 
 

1. Замовник: 

1.1. Найменування. Дніпродзержинський енергетичний технікум 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 00129337 

1.3. Місце знаходження. 51918, Дніпропетровська обл.., м. Дніпродзержинськ, 

вул. Енергетиків, 36 

2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти державного бюджету України. 

3. Інформація про предмет закупівлі.  

3.1. Найменування предмета закупівлі. 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання 

пари та гарячої води. 

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 550 ГКал. 

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

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

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

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Протягом 2015 

року. 

4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі. 

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

застосування переговорної процедури закупівлі. www.dndzdet.com. 

4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної 

процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з 

питань закупівель. 28.01.2015 № 501139. 

4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної 

процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з 

питань закупівель. 28.01.2015 № 501146. 

 4.4. Дата оприлюднення і номер повідомлення про акцепт пропозиції за 

результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на 

веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 02.02.2015 № 518429. 

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

19.01.2015. 

6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі.  

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

Дніпродзержинської міської ради “Дніпродзержинськтепломережа”, 

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

03342573. 

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної 

особи), телефон, телефакс. 51914, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, 

вул. Петровського, 168, телефон / телефакс (0569) 551555.  

7. Результат проведення процедури закупівлі.  

http://www.dndzdet.com/


7.1. Дата акцепту пропозиції. 02.02.2015. 

7.2. Дата укладення договору про закупівлю. 09.02.2015. 

7.3. Сума, визначена в договорі  про закупівлю.  

772610,00 грн.  
(цифрами) 

сімсот сімдесят дві тисячі шістсот десять гривень 
(словами) 

7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару). 

8. Відміна процедури закупівлі. 

8.1. Дата прийняття рішення. 

8.2. Підстава. 

 

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів     С. Д. Равва 

 

 


