
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-11-04-006292-a

Найменування замовника: Одеський державний екологічний університет

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

26134086

Місцезнаходження замовника: 65016, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул.
Львівська, 15

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: Природний газ

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:09120000-6: Газове паливо

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Природний газ ДК 021:2015:
09123000-7 —
Природний газ

234 тисяча
кубічних
метрів

65016, Україна,
Одеська
область,
м.Одеса, вул.
Львівська, 15

до 31 грудня
2022

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати,
(%)

Поставка товару Пiсляоплата 15 Банківські 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 3873636 UAH

Інформація про учасника (учасників):



Найменування
постачальника
товарів, виконавця
робіт чи надавача
послуг

Ідентифікаційний код
учасника в ЄДР або
реєстраційний номер
облікової картки платника
податків або серія та
номер паспорта (для
фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання
відмовляються від
прийняття реєстраційного
номера облікової картки
платника податків та
офіційно повідомили про
це відповідний
контролюючий орган і
мають відмітку у паспорті)
постачальника товарів,
виконавця робіт чи
надавача послуг

Місцезнаходження та
контактні номери
телефонів учасника
(учасників), з яким
(якими) проведено
переговори

Узгоджена
ціна
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Газопостачальна
компанія "Нафтогаз
Трейдинг"

42399676 04116, Україна, м. Київ,
м. Київ, вул. Шолуденка,
буд. 1

+380443647654

3 873 636
UAH з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої
статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”
Виникнення особливих економічних обставин з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних
ситуацій

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов
застосування переговорної процедури закупівлі
Враховуючи пониження температури зовнішнього повітря та початок опалювального сезону
2021/2022 років з метою запобігання негативним наслідкам, які стануться через відсутність
опалення та гарячого водопостачання, Замовник звернувся до Головного управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області для отримання висновку стосовно
визначення ситуації, яка виникла у зв’язку з відсутністю постачання природного газу
бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021/2022 років, як надзвичайну ситуацію
техногенного характеру. 11 жовтня 2021 року відбулося позачергове засідання комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної
адміністрації. Ситуацію, яка склалася на території Одеської області щодо непостачання газу на
об’єкти бюджетних установ протягом осінньо-зимового періоду 2021/2022 років, подальшою
загрозою життю та здоров’я населення області, завдання значних матеріальних збитків,
відповідно до п.24 частини першої статті 2 Кодексу цивільного захисту України, визначити як
загрозу виникнення надзвичайної ситуації та попередньо класифікувати – надзвичайна ситуація
регіонального рівня (Протокол №13 від 11.10.2021 р.). Таким чином, у Замовника наявні підстави
для застосування переговорної процедури закупівлі на підставі п.3 ч.2 ст. 40 ЗУ «Про публічні
закупівлі». Враховуючи вищезазначене та інформацію про підписання Меморандуму про
взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та
гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 рр. Одеський державний екологічний
університет звернувся з запрошенням на участь у Переговорній процедурі закупівлі до
Товариства з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг».


