ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№ 7 від 30.06.2016 року
1. Замовник.
1.1. Найменування: Головне управління Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Запорізькій області
1.2. Код за ЄДРПОУ: 38625593
1.3. Місцезнаходження: вул. Фортечна, будинок 65, Запорізька область, м. Запоріжжя
Олександрівський район, 69002
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): Шевченко Сергій
Миколайович, начальник відділу ресурсного забезпечення ГУ ДСНС України у
Запорізькій області, вул. Фортечна, будинок 65, Запорізька область, м. Запоріжжя
Олександрівський район, 69002, тел./факс (061)7879454, tender@zp.dsns.gov.ua
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування:
Код ДК 016:2010 – 06.20.1 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (Код
ДК 021:2015- 09123000-7 (природний газ)):
1 лот – для потреб мешканців службових житлових приміщень м. Запоріжжя при
відсутності газового лічильника
2 лот – для потреб мешканців службових житлових приміщень м. Запоріжжя при
наявності газового лічильника на приготування їжі;
(06.20.10-00.00)
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
1 лот – 2300,00 м.куб.
2 лот – 7500,00 м.куб.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: місто Запоріжжя
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2016 року
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про
застосування переговорної процедури закупівлі: www.zp.mns.gov.ua
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:
113(15.06.2016) від 15.06.2016 року №133072
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури
закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:
113(15.06.2016) від 15.06.2016 року №133072/1
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:
114 (16.06.2016) від 16.06.2016 року №133662
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань
закупівель:

121 (30.06.2016) від 30.06.2016 р., №138553
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі.
14.06.2016 р.
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце):
1,2 лоти - 14.06.2016 р. о 09 год. 15 хв., вул. Фортечна, будинок 65, Запорізька область,
м. Запоріжжя, Олександрівський район, 69002
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):
1 лот – 16172,73 грн. (шістнадцять тисяч сто сімдесят дві гривні 73 копійки) з ПДВ
2 лот – 52148,70 грн. (п’ятдесят дві тисячі сто сорок вісім гривень 70 копійок) з ПДВ
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:
1,2 лоти - ТОВ «ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ»
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:
1,2 лоти – 39587271
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс:
1,2 лоти - вул. Заводська, буд. 7, Запорізька область, м. Запоріжжя, Вознесенівський
район, 69035, тел. 061-236-05-45, 061-224-70-12
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:
1 лот – 29.06.2016 р., 16172,73 грн. (шістнадцять тисяч сто сімдесят дві гривні 73
копійки) з ПДВ
2 лот – 29.06.2016 р., 52148,70 грн. (п’ятдесят дві тисячі сто сорок вісім гривень 70
копійок) 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":відповідно ч.3 ст. 16 Закону України "Про здійснення
державних закупівель" замовник не встановлює кваліфікаційні критерії та не
визначає перелік документів, що підтверджують подану учасниками інформацію про
відповідність їх таким критеріям у разі закупівлі природного газу.
11. Інша інформація.
12. Склад комітету з конкурсних торгів:
Шевченко С.М. – заступник голови комітету з конкурсних торгів, начальник відділу
ресурсного забезпечення ГУ ДСНС України у Запорізькій області
Обіход М.В. – головний фахівець відділу економіки і фінансів ГУ ДСНС України у
Запорізькій області
Маліновський Д.О. – заступник начальника ВРЗ ГУ ДСНС України у Запорізькій
області
Польська О.С. – головний фахівець ВРЗ ГУ ДСНС України у Запорізькій області

Макаренко М.В. - провідний фахівець ВРЗ ГУ ДСНС України у Запорізькій області
Пехуля І.В. –начальник юридичного сектора ГУ ДСНС України у Запорізькій
області
Ільченко Т.І. – відповідальний секретар комітету з конкурсних торгів, головний
фахівець ВРЗ ГУ ДСНС України у Запорізькій області

Голова комітету з конкурсних торгів,
перший заступник начальника
ГУ ДСНС України у Запорізькій області

В.Л. Матросов

