
ЗВІТ 

про результати проведення переговорної процедури закупівлі 

 № 019/16 від 06.06.2016 р. 

1. Замовник. 

1.1. Найменування. Національний аерокосмічний університет  ім. М.Є. Жуковського 

„Харківський авіаційний інститут”. 
1.2. Код за ЄДРПОУ. 02066769; 

1.3. Місцезнаходження. вул. Чкалова, 17, Харківська обл., м. Харків, Київський р-н., 61070; 

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). Деркачівський Геннадій Анатолійович, начальник ЕТВ ТіКС, вул. 

Чкалова, 17, Харківська обл., Київський р-н., м.Харків, 61070, тел. (057) 788-40-48; факс (057) 315 

11 37, tender@khai.edu; 

2. Предмет закупівлі. 

2.1. Найменування: Газ природний, скраплений або в газоподібному стані  виключно для 

виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води 

населенню (389 000м³) ДК 016:2010 код06.20.1 та відповідно до ДК 021:15 код 09123000-7 

«Природний газ» 

2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 389 000  м³ 
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул. Чкалова, 17, Харківська обл., 

м. Харків, Київський р-н., 61070; 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: квітень 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.--- 

3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, 

розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №113964, ВДЗ 

№87(10.05.2016 р) від 10.05.2016 р. 
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, 

розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.   113964/1 від 10.05.2016 р. 
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: № 115955, ВДЗ 89(12.05.2016) від 12.05.2016 

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури 

закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №124888, ВДЗ 

№101 (30.05.2016) від 30.05.2016 

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 05.05.2016 р. 

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): переговори -  05.05.2016 о 11:00 за 

адресою: вул. Чкалова, 17, Харківська обл., Київський р-н., м. Харків, 61070. 

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість): 2 306 925, 60 

грн. (два мільйони триста шість тисяч дев`ятсот двадцять п`ять гривень 60 копійок) з 

урахуванням ПДВ 

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:  

7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Публічне акціонерне товариство «Національна 

акціонерна компанія "Нафтогаз України"». 

7.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків. 20077720; 

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: вул. Богдана Хмельницького, 6, м. Київ, 01601,  тел. 

(044) 586-35-37. 

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 24.05.2016 

року 2 306 925, 60 грн. (два мільйони триста шість тисяч дев`ятсот двадцять п`ять 

гривень 60 копійок) з урахуванням 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 до 

частини третьої статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» 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 закупівлі природного газу.  

11. Інша інформація.  

1. Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 39 «Закону України про здійснення державних закупівель» 

№ 1197-VII від 10 квітня 2014 року, а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) 

на ринку міста Харкова, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним 

постачальником, за відсутності при цьому альтернативи. 

12. Склад комітету з конкурсних торгів: 

Агафонов В.С.- зав. лабораторією ВТЗН, Колесник В.П. - начальник НДЧ, Орлов С. В.-провідний 

юрисконсульт, Єрмакова С. К. - заст. нач. ПФВ, Гупалов С. А. - юрисконсульт юридичного відділу, 

зав. виробництвом їдальні – Юдіна Л.В.,  спец. 1 кат. МТР – Нор В.В. 

 

 

 

Головний механік 

Деркачівський Геннадій Анатолійович     ________________   

(підпис) 
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