
ЗВІТ 
про результати проведення переговорної процедури закупівлі 

№ 1 від 24 березня 2016р. 

1. Замовник: 
1.1. Найменування: Національний університет «Острозька академія» 
1.2. Код за ЄДРГІОУ: 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. (фінапсово-скономічний відділ); 
тел./факс: (03654) 23454; 
e-mail: finvid@oa.edu.ua; 
2. Предмет закупівлі: 
2.1. Найменування: код 35.22.1 - розподіляння газоподібного палива трубопроводами 

(35.22.1 Розподіляння газоподібного палива трубопроводами (65200000-5 Послуги з 
розподілу газу та супутні послуги, Послуги з розподілу природного газу), 35.22.10-00.00: 
лот 1 - адмінприміщення Національного університету «Острозька академія», лот 2 -
гуртожитки Національного університету «Острозька академія»); 

2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: - всього: 480 000 
куб.м.: лот 1 - 1 2 0 000 куб.м; лот 2 - 360 000 куб.м. 

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: об'єкти замовника; лот 
1 - адмінприміщення Національного університету «Острозька академія», лот 2 -
гуртожитки Національного університету «Острозька академія». 

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: 09.03.2016р., 
№068864, "ВДЗ" №45(09.03.2016); 

3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури 
закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 09.03.2016р., 
№ 068864/1; 

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: 11.03.2016р., №071505, "ВДЗ" №47(11.03.2016); 

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної 
процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 
24.03.2016р., №084094, "ВДЗ" №57(24.03.2016); 

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 04.03.2016р. 
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 04.03.2016р., 12.00 год, м. 

Острог, вул. Семінарська, 2. 
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ): 
лот 1 - 104284 грн. 80 кой.(з ПДВ) (Сто чотири тисячі двісті вісімдесят чотири гри. 80 

коп.)(з ПДВ), в т.ч. ПДВ 17380 грн. 80 коп. (Сімнадцять тисяч триста вісімдесят грн. 80 
коп.); 

лот 2 - 312854 грн. 40 коп.(з ПДВ) (Триста дванадцять тисяч вісімсот п'ятдесят 
чотири грн. 40 коп.)(з ПДВ), в т.ч. ПДВ 52142 грн. 40 коп. (П'ятдесят дві тисячі сто сорок 
дві грн. 40коп.). 

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю: 
7.1. Найменування: ПАТ "Рівнегаз". 
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7.2. Код за ЄДРПОУ: 03366701. 
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: 33027, м. Рівне, вул. Білякова, 4, (0362) 280-

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 
Лот №1 - 22.03.2016р., 104284 грн. 80 коп.(з ПДВ) (Сто чотири тисячі двісті вісімдесят 

чотири гри. 80 коп.): 
Лот №2 - 22.03.2016р., 312854 грн. 40 коп.(з ПДВ) (Триста дванадцять тисяч вісімсот 
п'ятдесят чотири грн. 40 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 
кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення державних 
закупівель" (2289-17): 

Замовник не встановлює кваліфікаційні критерії та не визначає перелік документів, 
що підтверджують подану учасниками або учасниками попередньої кваліфікації 
інформацію про відповідність їх таким критеріям, у разі послуг з розподілу природного 
газу. 

11. Інша інформація: Відповідно до пункту 3 статті 39 Закону України «Про здійснення 
державних закупівель» договір про закупівлю за результатами застосування переговорної 
процедури закупівлі укладений у строк не раніше ніж через десять днів з дня 
оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт 
пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі. 

12. Склад комітету конкурсних торгів: 
Н.М. Мельничук - помічник ректора з АГД — голова комітету з конкурсних торгів; 
А.О.Філіп'ев - доцент, кандидат юридичних наук - заступник голови комітету з 
конкурсних торгів; 
А.В. Марченко - заступник головного бухгалтера — член комітету з конкурсних торгів; 
Н.О. Котляренко - провідний бухгалтер — член комітету з конкурсних торгів: 
А.Ф. Новак - економіст —- секретар комітету з кон кvncни^тоогівГ^о 
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Голова комітету з конкурсних торгів 


