
ФОРМА ІНФОРМАЦІЇ 

про результати проведення переговорної процедури закупівлі  

 
1. Замовник: 

1.1. Найменування: Криворізький державний комерційно-економічний технікум  

Міносвіти і науки України 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 01565922 

1.3. Місцезнаходження: вул.Курчатова, буд.13, Саксаганський р-н., м.Кривий Ріг,  

Дніпропетровська обл., Україна, 50042 

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету України. 

3. Інформація про предмет закупівлі: 

3.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.11.1 - енергія електрична (Енергія електрична)  

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 123782 кВт 

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул.Курчатова, буд.13, 

Саксаганський р-н., м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна, 50042 

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: лютий - грудень 2015р. 

4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі: 

4.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування 

переговорної процедури закупівлі: kdket.net.ua  

4.2. Дата оприлюднення та номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, 

розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:  

№040801, “ВДЗ” №187 (09.02.2015) від 09.02.2015р. 

4.3. Дата оприлюднення та номер обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, 

розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №040801/1 від 09.02.2015р. 

4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування 

переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань 

закупівель:  №053738, “ВДЗ” №194 (17.02.2015) від 17.02.2015р. 

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведені процедури закупівлі: 27.01.2015р. 

6. Іформація про переможця переговорної процедури закупівлі:  

6.1. Найменування : ПАТ “ДТЕК Дніпрообленерго” 

6.2. Код за ЄДПОУ: 23359034 

6.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: шосе Запорізьке,буд.22, Бабушкінський р-н.,  

м.Дніпропетровськ, Україна, 49107,                тел.: 0563735059; тел..-факс.: 0563735023 

7. Результат проведення процедури закупівлі: 

7.1. Дата акцепту пропозиції: 11.02.2015р. 

7.2. Дата укладення договору про закупівлю: 02.03.2015р. 

7.3 Сума, визначена в договорі про закупівлю:200000,00 грн. (двісті тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ. 

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

8. Відміна процедури закупівлі. 

8.1. Дата прийняття рішення. 

8.2. Підстава.  

Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення: 

Директор Резниченко Наталія Михайлівна    

                                                                                _________________________ 

                                                                                              (підпис, М. П.) 

 


