У відповідності до Постанови № 1266 КМУ від 16 грудня 2020 р., зокрема, п.3 «з метою
прозорого, ефективного та раціонального використання коштів забезпечити оприлюднення
обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості
та/або розміру бюджетного призначення на власному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня
оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення
про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель».
Переговорна процедура закупівлі – оголошена 08.09.2021 (UA-2021-09-08-006301-c);
Найменування предмета закупівлі: ДК 021:2015 – 09120000-6 «Газове паливо» (09123000-7 природний
газ)
Загальна ціна пропозиції: 270 000,00 грн з ПДВ
Кількість (обсяг) поставки: 13,93978 тисяч м3
Місце поставки: 65076, м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна, буд. 18-А
Строк поставки: з 08 .09. 2021 року по 31.10.2021 року.
Умови оплати: згідно умов договору.
Найменування учасника: ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ»
Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі:
відповідно до пункту 3 частини 2 статі 40 Закону, переговорна процедура застосовується замовником
як виняток у разі, якщо у замовника виникла нагальна потреба здійснити закупівлю у разі: розірвання
договору про закупівлю з вини учасника на строк, достатній для проведення тендера, в обсязі, що не
перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі про закупівлю, який розірваний з вини такого учасника.
Застосування переговорної процедури закупівлі в такому випадку здійснюється за рішенням замовника
щодо кожного тендера.
В зв’язку з тим, що в гуртожитку ДНЗ «Одеський центр ПТО ДСЗ» проживає близько 200 чоловік і
для підігріву води, необхідно використовувати природний газ, а також з метою уникнення зриву початку
опалювального сезону замовник для забезпечення безперебійного постачання природного газу (в вересніжовтні 2021р.), керуючись пунктом 3 частини 2 статі 40 Закону може закупити природний газ в обсязі,
що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в Договорі про закупівлю на постачання природного газу №
008696/2021 від 13.07.2021 року, який був розірваний з вини учасника - ТОВ «ОДЕСАГАЗПОСТАЧАННЯ» шляхом проведення переговорної процедури закупівлі. Сума договору складала 1 364 400
грн 00 коп.
20 % становить 272 880 грн 00 коп.
Замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної
процедури закупівлі у строк не раніше ніж через 10 днів (п’ять днів - у разі застосування переговорної
процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини другої статті 40 Закону «Про публічні
закупівлі», а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передання
та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води,
послуг з централізованого опалення, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та
телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення та послуг з перевезення
залізничним транспортом загального користування) Закону України «Про публічні закупівлі»
Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі:
- Закон України «Про публічні закупівлі»;
- Лист та проект Додаткової угоди про розірвання договору від ТОВ «ОДЕСАГАЗПОСТАЧАННЯ».

