
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2017-09-15-002438-c

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

ЛОТ 2 — Природний газ для виробництва теплової енергії, яка споживається
бюджетними установами

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 для
виробництва теплової
енергії, яка
споживається
бюджетними
установами

ДК 021:2015:
09120000-6 — Газове
паливо

7760 метр
кубічний

65016, Україна,
Одеська область,
Одеса, Львівська,
15

від 01 жовтня
2017
до 31 березня
2018

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

Публічне акціонерне
товариство
"Національна
акціонерна компанія
"Нафтогаз України"

20077720 01601, Україна, Київ, Київ,
вул. Б.Хмельницького, 6

+380445863537

73 631.84
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



Згідно 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 22 березня 2017 року № 187 (із змінами) покладається
обов’язок на НАК «Нафтогаз Україна» постачання природного газу виробникам теплової енергії для
всіх категорій його використання, на умовах та у порядку, що визначені цим Положенням.


