
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2022-01-28-000536-a

Найменування замовника: Дніпровський національний університет імені Олеся
Гончара

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02066747

Місцезнаходження замовника: проспект Гагаріна,72, Дніпро, Дніпропетровська
область, 49010, Україна

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: Природний газ

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:09120000-6: Газове паливо

Назва
номенклатурної
позиції
предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце поставки
товарів або місце
виконання робіт чи
надання послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Природний газ ДК 021:2015:
09120000-6 —
Газове паливо

50000 м.куб за місцем
знаходження об’єктів
споживача
(пр.Гагаріна,28;
пр.Гагаріна,38;
пр.Гагаріна,38а;
вул.Казакова,36;
вул.Казакова,30),
Дніпро,
Дніпропетровська
область, 49010,
Україна

до 31 грудня
2022

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип
днів

Розмір
оплати,
(%)



Поставка
товару

Оплата газу здійснюється
Споживачем шляхом перерахування
грошових коштів на банківський
рахунок Постачальника не пізніше
10 числа місяця, наступного за
розрахунковим, але не пізніше 10
робочих днів з дня підписання актів
приймання-передачі природного
газу, які надаються Постачальником

Пiсляоплата 10 Робочі 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 399500 UAH

Інформація про учасника (учасників):

Найменування
постачальника товарів,
виконавця робіт чи
надавача послуг

Ідентифікаційний код
учасника в ЄДР або
реєстраційний номер
облікової картки
платника податків або
серія та номер
паспорта (для
фізичних осіб, які
через свої релігійні
переконання
відмовляються від
прийняття
реєстраційного номера
облікової картки
платника податків та
офіційно повідомили
про це відповідний
контролюючий орган і
мають відмітку у
паспорті)
постачальника
товарів, виконавця
робіт чи надавача
послуг

Місцезнаходження
та контактні номери
телефонів учасника
(учасників), з яким
(якими) проведено
переговори

Узгоджена
ціна
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ
ЗБУТ»

39572642 49000, Україна,
Дніпропетровська
область, Дніпро, вул.
Поля будинок 2 літ. А-2

056790427

399 500 UAH
з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої
статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”
Двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність
достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов



застосування переговорної процедури закупівлі
Для потреб Замовника необхідно здійснити Закупівлю на підставі пункту 1 частини 2 статті 40
Закону, а саме: якщо було двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за
лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної Законом. При
цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника
процедури закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у
тендерній документації. На переговори запрошено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ ЗБУТ», що є діючим постачальником природного
газу для об’єктів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Відповідно до
пункту 1 частини 2 статті 40 ЗУ «Про публічні закупівлі» переговорна процедура закупівлі
застосовується як виняток у разі якщо було двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому
числі частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій,
визначеної Законом.


