
ІНФОРМАЦІЯ 
про застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.
1.1. Найменування: Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 21910232.
1.3.  Місцезнаходження:  Дніпропетровська  область, м.  Дніпропетровськ,  49006,

Червоногвардійський район, вул. Шмідта, 18. 
1.4.  Реєстраційний  рахунок  замовника:  35217099013178;  35222299013178;  МФО  820172;

Державна Казначейська Служба України, м. Київ.
1.5. 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): Тіхонов Василь Андрійович – директор коледжу; 
Ділігул  Аліна  Сергіївна  –  голова  комітету  з  конкурсних  торгів,  юрисконсульт;
Дніпропетровська  область, м.  Дніпропетровськ,  49006, Червоногвардійський  район,  вул.
Шмідта, 18; 
тел.: (056) 770-81-93; факс.: (056) 726-42-08; drpbk.info@gmail.com.

2.  Розмір  бюджетного  призначення  за  кошторисом  або  очікувана  вартість  предмета  закупівлі:
514 965,60 грн. (п’ятсот чотирнадцять тисяч дев’ятсот шістдесят п’ять гривень 60 коп.).

3.  Адреса  веб-сайта,  на  якому  замовником  додатково  розміщується  інформація  про  закупівлю:
www.drpbk.dp.ua.

4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 016:2010 – 35.11.1 Енергія електрична, 

(ДК 021:2015 – 09310000-5 – Електрична енергія, Electricity), 35.11.10-00.00.
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 270000 кВт*год.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  Дніпропетровська область, м.

Дніпропетровськ, 49006, Червоногвардійський район, вул. Шмідта, 18.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2016 року.
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника, з

яким проведено переговори: ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО», 49107, м. Дніпропетровськ, 
шосе Запорізьке, 22; тел.: (056) 373-50-59; (056) 373-45-74.

6.  Інформація  про  ціну  пропозиції:  514 965,60  грн.  (п’ятсот  чотирнадцять  тисяч  дев’ятсот
шістдесят п’ять гривень 60 коп.).

7. Умова застосування переговорної процедури: п. 2 ч. 2 ст. 39 Закону України «Про здійснення
державних  закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VII –  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.

8. Додаткова інформація.

Голова комітету з конкурсних торгів А.С. Ділігул 


