
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2019-05-24-002242-a

1. Найменування замовника: Одеський державний екологічний університет

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 26134086

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

31. Вид предмета закупівлі: Товари

4. Конкретна
назва
предмета
закупівлі

5. Коди відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі (за
наявності)

6. Кількість
товарів або обсяг
виконання робіт
чи надання
послуг

7. Місце поставки
товарів або місце
виконання робіт чи
надання послуг

8. Строк
поставки
товарів,
виконання робіт
чи надання
послуг

Природний газ ДК 021:2015:
09120000-6 — Газове
паливо

6 тисяча
кубічних метрів

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

від 01 червня 2019
до 31 липня 2019

81. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип
днів

Розмір
оплати,

(%)

Поставка
товару

Оплата за природний газ здійснюється
Споживачем виключно коштами шляхом
100-відсоткової поточної оплати
протягом розрахункового періоду на
підставі підписаного Акту приймання-
передачі природного газу до 10 робочих
днів з дня його підписання. Джерело
фінансування закупівлі - кошти
державного бюджету.

Пiсляоплата 10 Робочі 100

Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування учасника
(учасників) (для юридичної
особи) або прізвище, ім’я,
по батькові (для фізичної
особи), з яким (якими)
проведено переговори

10. Код згідно з
ЄДРПОУ/реєстраційний номер
облікової картки платника
податків учасника (учасників), з
яким (якими) проведено
переговори

11. Місцезнаходження (для
юридичної особи) або місце
проживання (для фізичної
особи) учасника (учасників), з
яким (якими) проведено
переговори, телефон

12. Ціна
пропозиції

Акціонерне товариство
"Національна акціонерна
компанія "Нафтогаз
України"

20077720 01601, Україна, Київська
область, м. Київ, вул. Б.
Хмельницького, 6

+380445863537

46 484.57
UAH з ПДВ



13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35
Закону України “Про публічні закупівлі”
Роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом
господарювання

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі
Відповідно до пп.1 п.3 Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку
природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку
природного газу, затвердженого Постановою КМУ від 19.10.2018р. №867 (далі - Положення) на
Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" покладається обов'язок постачати
природний газ за цінами, на умовах та у порядку, що визначених пунктами 3, 11 та 12 цього
Положення.
Враховуючи, що Одеський державний екологічний університет є виробником теплової енергії, який
фінансується за рахунок державного бюджету і використовує природний газ з метою гарячого
водопостачання і опалення гуртожитків, які знаходяться на балансі закладу, Тендерний комітет
вирішив звернутися до Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», як постачальника із
спеціальними обов’язками, про укладання договору постачання природного газу на період з 01
червня 2019р. по 31 липня 2019р. (включно) на умовах зазначеного Положення, Постанови КМУ від
03.04.19 №293 (із змінами, внесеними постановою КМУ від 08.05.19 №380), Постанови НКРЕКП від
22.04.2019 № 580 «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП» про внесення змін до
Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493,
Типового договору транспортування природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від
30.09.2015 № 2497, та інших актів НКРЕКП. Також, відповідно до постанови НКРЕКП «Про
затвердження Правил постачання природного газу» від 30.09.2015 №2496, споживач не має
законних підстав для укладання договору з двома постачальниками газу одночасно у одному періоді
постачання природного газу. Таким чином, єдиним можливим постачальником природного газу для
зазначених потреб на умовах, визначених Положенням, може бути Акціонерне товариство
«Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"». Тому, відповідно до пункту 2 частини 2
статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі», в даному випадку, може бути застосована
переговорна процедура закупівлі.


