
ЗВІТ 

про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника 

№ 4  від  24  березня 2014 року 

1.     Замовник:  

1.1.  Найменування. Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка 

1.2.  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 02125438 

1.3.  Місцезнаходження. 82100, Львівська область,  м. Дрогобич, вул. Івана  Франка, 24                                                                                                                                                                                                                      

1.4. Посадова особа 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, e-mail Красневич Ельміра Махмуд-кізи, провідний спеціаліст 

маркетингового відділу департаменту з питань управління і стратегії розвитку,  тел. 

/03244/24207 

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).  

                   Міністерство   освіти і науки  України, ЄДРПОУ 00027677 

 

2.  Джерело фінансування закупівлі. кошти державного бюджету, спец.кошти 

3. Інформація про предмет закупівлі: 

3.1.Найменування предмета закупівлі. пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води 

           код  35.30.1   згідно Державного  класифікатора  продукції  та послуг ДК 016-2010 

3.2. Кількість товарів або обсяг виконаних  робіт чи надання послуг: 4005 Гкал.  

                                                            (навчальні корпуси – 2886 Гкал, гуртожитки- 1119Гкал)                                   

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

3.4. Строк  поставки  товарів,  виконання  робіт  чи  надання послуг. по 31.12.2014 р. 

 

4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника. 

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку  і торгівлі України, на якому 

розміщується інформація про застосування процедури  закупівлі в одного учасника:  

www.tender.me.qov.ua                                                                                                              
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується  інформація  про    

застосування процедури  закупівлі в одного учасника:   www.drohobych.net /ddpu/ 

4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного 

учасника, опублікованої у державному офіційному друкованому виданні з питань 

державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку  і 

торгівлі України.  ВДЗ №97 (840) від 09.12.2013, №207292 

4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного 

учасника, опублікованої у міжнародному інформаційному виданні з питань державних 

закупівель Міністерства економічного розвитку  і торгівлі України. 

4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного 

учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку  і торгівлі 

України. №207292  від 09.12.2013    

4.6. Дата оприлюднення і номер повідомлення про акцепт  пропозиції за результатами  

застосування  процедури  закупівлі в одного   учасника,   опублікованого   в   державному    

офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель:  

                                                                             ВДЗ №98 (841) від 12.12.2013, №217729 
4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в 

одного учасника, яка була опублікована в державному офіційному друкованому виданні з 

питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного 

розвитку  і торгівлі України. ВДЗ №5 (851) від 16.01.2014, № 013083 

4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в 

одного учасника, яка була опублікована у міжнародному інформаційному виданні з питань 

державних закупівель Міністерства економічного розвитку  і торгівлі України.  

 

http://www.tender.me.qov.ua/
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5.    Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 18.11.2013р. 

6.    Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце).  25.11.2013 р. о 11.30  год. 

                                                                                      м. Дрогобич, вул. Індустріальна, 1а 

7.    Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ):  2 600 тис. грн.  

                 (два мільйони  шістсот тисяч  гривень  00 коп.) 

8.    Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.  

8.1.  Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. КП «Дрогобичтеплоенерго» ДМР 

8.2.  Ідентифікаційний код/ реєстраційний номер облікової картки платника податків 

                                                                                                           ЄДРПОУ  05445563 
8.3.  Місцезнаходження, телефон, телефакс: 82100, вул. Індустріальна,  1А,  м. Дрогобич,                   

                                                                                                   /03244/ 21412 

9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:      

              03.01.2013 р. / 2 600 тис. грн. (два мільйони  шістсот тисяч  гривень  00 коп.) 

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

11.Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника 

(якщо таке мало місце). 

12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством 

вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям 

відповідно  до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель». 

13. Інша інформація. Відповідно до пункту 2 частини другої   статті 39 Закон України «Про 

здійснення державних закупівель»  відсутність конкуренції  (у тому числі з технічних 

причин) на товари, роботи чи послуги,  які можуть бути поставлені, виконані чи 

надані  тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при  цьому  

альтернативи. 

 

14.   Склад комітету конкурсних торгів: 

 Голова комітету з конкурсних торгів:  

                проректор з науково-педагогічної роботи і стратегії соціально-економічного 

розвитку –  Лук’янченко М.І. 

Заступник голови комітету з конкурсних торгів:  

      начальник техніко-експлуатаційного відділу – Балабан Я.Т. 

         

Члени комітету з конкурсних торгів: 

             головний бухгалтер університету –  Черевко С.Я.; 

               юрисконсульт  університету – Буховський А.В.             

 

Секретар комітету з конкурсних торгів:    

     провідний  спеціаліст   маркетингового відділу – Красневич Е.М 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів:  

проректор з науково-педагогічної роботи  

і стратегії соціально-економічного розвитку  ____________ Лук’янченко М.І. 
                   підпис 

 


