
ЗВІТ 
про результати проведення переговорної процедури закупівлі 

№ 5 від 22 квітня 2016р. 

1. Замовник: 
1.1. Найменування: Національний університет «Острозька академія» 
1.2. Код за ЄДРПОУ: 22554101 
1.3. Місцезнаходження: Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2, 35800 
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, e-mail): 

Мельничук Наталія Миколаївна - помічник ректора з АГД; 
вул. Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська обл. (фінансово-економічний відділ); 
тел./факс: (03654) 23454; 
e-mail: finvid@oa.edu.ua; 
2. Предмет закупівлі: 
2.1. Найменування: код 06.20.10-00.00 - газ природний, скраплений або в газоподібному 

стані (06.20.1 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (09123000-7 
Природний газ. Природний газ), 06.20.10-00.00.). 

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: - 120000 м3 

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: адмінприміщення 
Національного університету «Острозька академія» у м. Острог Рівненської обл. 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 2016 рік. 
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі: 
3.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про 

застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності), 
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури' 

закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 06.04.2016р., 
№096409, "ВДЗ" №66(06.04.2016); 

3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури 
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 06.04.2016р., 
096409/1; 

3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами 
застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого 
органу з питань закупівель: 08.04.2016р., №097745, "ВДЗ" №68(08.04.2016); 

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної 
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 
21.04.2016, №105651, "ВДЗ" № 77(21.04.2016); 

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 05.04.2016р. 
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 05.04.2016р., 14.00 год., 

м. Острог, вул. Семінарська, 2. 
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ), 960000 грн. (Дев'ятсот 

шістдесят тисяч гривень); 
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю: 
7.1. Найменування: ТОВ "Рівнегаз збут" 
7.2. Код за ЄДРПОУ: 39589441 
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: вул. Білякова, 4, м. Рівне, 33027, 

тел.: (0362) 280-723; факс: 282-423 
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 

19.04.2016р., 960000 грн. (Дев'ятсот шістдесят тисяч грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ - 160000 грн. 
00 коп.(Сто шістдесят тисяч грн. 00 коп.); 

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 
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кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення державних 
закупівель" (2289-17): 

наявне відповідне обладнання та матеріально-технічна база; 
наявність ліцензії на постачання природного газу за регульованим тарифом. 
11. Інша інформація. Згідно пункту 11 Додатку до листа НКРЕКП від 09.07.2015 року 

№6697/16/61-15, яким визначається перелік ліцензіатів та територія провадження 
господарської діяльності з постачання природного газу, єдиним постачальником 
природного газу на території Рівненської області є Товариство з обмеженою 
відповідальністю «РІВНЕҐАЗ ЗБУТ» (ліцензія серія серії АЕ № 299033, строк дії ліцензії з 
12.06.2015р.). 

Посилаючись на лист-роз'яснення Мінекономрозвитку України від 01.12.2015 № 
3302-05/40083-06 про можливість закупівлі газу природного за переговорною процедурою 
закупівлі та відсутність на момент проведення процедури інших ліцензіатів на постачання 
газу природного у Рівненській області, закупівля газу природного можлива шляхом 
застосування переговорної процедури закупівлі на підставі пункту 2 частини другої статті 
39 Закону, а саме: відсутність 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 конкурсних торгів: 
Н.М. Мельничук - помічник ректора з АГД — голова комітету з конкурсних торгів; 
А.О.Філітг єв - доцент, кандидат юридичних наук - заступник голови комітету з 
конкурсних торгів; 
А.В. Марченко - помічник ректора з економіки та фінансів — член комітету з конкурсних 
торгів; 
Н.О. Котляренко - провідний бухгалтер — член комітету з конкурсних торгів; 
А.Ф. Новак - економіст — секретзрзеаштету з конкурсних торгів. 

Голова комітету з конкурсних/^ 2 Н.М.Мельничук 
М.П. 


