ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№ 7 від 01.07.2015
1. Замовник.
1.1. Найменування. Ленінська районна у місті Дніпропетровську рада
1.2. Код за ЄДРПОУ. 26508865
1.3. Місцезнаходження. пр.Сергія Нігояна, 77, м.Дніпропетровськ, 49064
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками
Федоренко Олександр Петрович - заступник голови районної у місті ради з питань
діяльності виконавчих органів, член
комітету з конкурсних торгів,
тел. (0562) 32-32-68, факс (056) 726-86-81, lensovet_zakupki@ukr.net
Зосименко Ігор Валерійович – головний спеціаліст сектору у справах сім’ї, молоді та
спорту, секретар комітету з конкурсних торгів, тел. (0562) 32-32-68,
факс (056) 726-86-81, lensovet_zakupki@ukr.net
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування. Згідно ДК 016:2010 06.20.10-00.00 - Газ природний, скраплений або
в газоподібному стані (газ природний).
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 11737 куб.м.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Ленінська районна у
місті Дніпропетровську рада
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Протягом 2015 року
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про
застосування переговорної процедури закупівлі. lensovet.gov.ua
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
від 08.06.2015 №144150, "ВДЗ" №267(08.06.2015)
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
від 08.06.2015 №144150, "ВДЗ" №267(08.06.2015)
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.
від 12.06.2015 №147204, "ВДЗ" №271(12.06.2015)
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань
закупівель. від 01.07.2015 №156663, "ВДЗ" №283(01.07.2015)
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 13.05.2015
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 09.06.2015 о 10.00
пр.Сергія Нігояна, 77, м.Дніпропетровськ, 49064
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):
____________104923,15 грн. з ПДВ____________
(цифрами)
Сто чотири тисячі дев’ятсот двадцять три грн. 15 коп. з ПДВ _
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.
49029,
м.Дніпропетровськ,
вул.Володарського, 5, тел. (056)745-50-02; факс (0562)33-36-26

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.
24.06.2015, 104923,15 грн. з ПДВ (сто чотири тисячі дев’ятсот двадцять три грн.
15 коп. 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". Учасником надано документальне підтвердження
відповідності кваліфікаційним критеріям.
11. Інша інформація.
Умови застосування переговорної процедури закупівлі. Відповідно до частини другої
статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» N 1197-VII,
10.04.2014. Застосовується як виняток, в зв’язку із 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;
12. Склад комітету з конкурсних торгів:
Заступник голови районної у місті ради з питань діяльності
виконавчих органів, голова комітету з конкурсних торгів

О.П. Стрельніков

Головний спеціаліст сектору у справах сім’ї, молоді та спорту
секретар комітету з конкурсних торгів

І.В.Зосименко

Заступник голови районної у місті ради з питань діяльності
виконавчих органів, член комітету з конкурсних торгів

О.П. Федоренко

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності –
головний бухгалтер, член комітету з конкурсних торгів

В.Г. Блінова

Завідувач сектору з питань правового забезпечення,
член комітету з конкурсних торгів

О.С. Блинова

Голова комітету з конкурсних торгів,
заступник голови Ленінської районної
у м. Дніпропетровську ради

О.П.Стрельніков

