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ОБҐРУНТУВАННЯ 
застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.
1.1 Найменування. Віллі.і освіти Половецької РДА
1.2. Код за СДРІІОУ: 40056237
І Місцезнаходження. Україна, 89100,Закарпатська обл. смі Воловсць. вул. Пушкіна N.
1.4. Посадова особа замовника, відповідачі.на за проведення закупівлі (прізвище, ім'я по 
батькові, посада та адреса, номер телефону та Вінтоиович Ганна Іванівна, в.о. 
начальника ві.иілу освіти Воловсцької РДА, Україна, 89100, Закарпатська область, 
Воловецький район, смт Воловець вул. Пушкіна,8 тел. (03136) 2-44-98; факс (03136) 2- 
40-71, e-mail: vo\ rdaug(«r;ukrpost..ua
1.5. Дата прийняі гя комітетом з конкурсних торі ів замовника рішення про застосування 
псреї оворпої процедури закупівлі.21 січня 2016 року 16:00

2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. 1 Іаймснуваппя предмета закупівлі. ДК 016-2010 -  06.20.1 Газ природний, скраплений 

або іазоподібиому етапі (Природний газ) (ДК 021:2015 091: Природний газ).
2.2. Кількість товарів або обсяі виконання робіт чи надання послу] .208899 mj

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи падання послуг. ЗО Ш ,Д Н З Половецькою 
району, Закарпат ської області.
2.4. С ірок  поставки товарів, виконання робіт чи надання иослуї. нрогиюм 2016р 

v інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.
' . І .  Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи.
ГОВ “ЗА КАРІ І Д ГГАЗ ЗЬУ’Г”
v2. Код за СДРІ ІОУ/ресстраїіійиий номер облікової картки платника податків. 39582749
-1 ..1 . Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, іелефон.
■телефакс. Україна, 88015, м.Ужгород, вул.Логорслова, 2, ісл.(022) 61-94-02,61-94-22(ф).

і

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі. Згідно н 2 ч.2 с і .  39 Закону 
України „Про мійснсння державних іакунівсль” від 10.04.2014 року ЛГ® 1197-VII, а саме: 
відсутність конкуренції (в тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, 
внаслідок ч ою  договір про закупівлю може бу їй укладено лише } одним постачальником, 
за відсутності при цьому альтернативи.
5. 1 Іричини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної 

процедури закупівлі.
На виконання вимог Закону України відбулося юридичне відокремлення 

суб'єктів господарювання ринку природною газу, що входять до складу вертикально 
ін і сі рованої господарської організації, що полягає у створенні окремих юридичних 
осіб суб’гк іів  господарювання, що здійснюють діяльність $ постачання природною  
газу за регульованим тарифом.

Згідно і положеннями частини першої статті 6 Закону України діяльність, 
пов’язана, шкрема, з постачанням природного іа п  ta регульованим іарнфом  
провадиться ;а умови отримання відповідної ліцей пї.

Відповідно до положень пункту 3.1 Ліцензійних умов провадження 
і оснодарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних 
родовищ {а регульованим тарифом, іатверджепих постановою ІІКРЄКІІ від 
12.01.2015 №  9, іаресстрованою в Міністерстві юстиції України 16.03.2015 р. $а ЛЬ



289/26734. ліцснзіаі повинен, {окрема, провадити ліценіовану діяльність .інше на 
: ери і орії лщензованої діяльності, за і всрлженій НКРЕКП.

Терні орін ліцензованої діяльності визначається як і  ери горім 
а іміиіеірагивпо-територіальної одиниці, де ніаходяїься споживачі, які включені до 
абонсн іської бази споживачів природного газу.

Враховуючи наявність розподільних мереж на іериторії Закарпатської облає і і 
і в і д н о в і д н і с і ь ГОВ «Закарнатгаз $бу г» усім іншим віш оїам  до ліцензіаіа, 
Товариству на підставі постанови Національної комісії регулювання 
електроенергетики України від 28.05.2015 № 1643 видано ліцензію АГ, № 299026 на 
право провадження господарської діяльності $ постачання природної о і а п ,  іазу 
(метану) вугільних родовищ іа регульованим іарпфом.

І ому ніякий інший суб’єкт господарювання не в змозі м ійсніпн постачання 
природного іазу $а рсіульованпм іарифом на території Закарпатської області.

Таким чином, ТОЇ? «Закарнаїгаз Збут» —  єдиний постачальник газу 
природного для потреб бюджетних установ іа оріанізацій в регіоні, який має 
ві. (повідний дозвіл, а отже вбачаєм.єн необхідніш , проведення переговорної 
процедури закупівлі природного тазу з ТОВ «Закарнаїга$ Збу і».

6. Докумсн ти, що під тверджують ііаявнісіь умов застосування переговорної процедури 
закупівлі.

1) Иосіанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1729 «Про 
;а6сзнсченпя споживачів природним газом»;

2) Ліцензія видана НКТК України від 28.05.2015 № 1643 ГОВ «Закарпаггаз 
Збут» па право здійснення діяльності щодо носіачання природного іазу, газу 
(метану) вугільних родовищ *а регульованим тарифом»;

3) Лисі НКРЕ від 09.07.2015 №  6697/16/61-15
4) Роз’яснення Міністерства економічного розвіпку і юрі івлі України JV« 3302- 

05/23226-06 віт 16.07.2015;
5) Роз’яснення ІІКРЕ від 26.06.2015

і».о. начальника відділу освіти/
1 олова коміїегу з конкурсних юрі і в

« *
і


