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 – оголошена 30.12.2021 (UA-2021-12-30-001252-с);
Найменування предмета закупівлі: ДК 021:2015 – 65210000-8 Розподіл газу (послуги з
розподілу природного газу)
Очікувана вартість предмета закупівлі: 217 354,28 грн з ПДВ
Кількість (обсяг) послуги: 166 173 м3.
Місце надання послуги: 65008, м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна, буд. 18-А
Строк надання послуги: з 01.01.2022 р. по 31.12.2022 р.
Умови оплати: згідно умов договору.
Обґрунтування:
На сьогоднішній день АТ «ОДЕСАГАЗ» займає монопольне становище на ринку з
розподілу природного газу на території Одеської області, про що зазначено в переліку природних
монополій, який розміщується на офіційному веб–сайті АМКУ http://www.amc.gov.ua.
Згідно з частиною 1 статті 5 Закону України «Про природні монополії» та Зведеного
переліку суб’єктів природних монополій, розміщеного на офіційному веб-сайті
Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua) на виконання розпорядження
Антимонопольного комітету України №874-р від 28.11.2012 «Про затвердження порядку
складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій», АТ «ОДЕСАГАЗ»
відноситься до суб’єктів природних монополій Одеської області.
Таким чином, відповідно переліку суб'єктів природних монополій АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ОДЕСАГАЗ» займає монопольне становище на ринку розподілу природного газу
в межах Одеської області. Тобто, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАГАЗ» має відповідну
ліцензію на розподіл природного газу, що підтверджується постановою Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 29.06.2017 № 841
та на даний час є єдиним монополістом - постачальником у Одеській області. Будь-які
альтернативи щодо закупівлі послуги з розподілу природного газу в інших підприємств (у тому
числі з технічних причин) - відсутні.
Таким чином, у Замовника наявні підстави для застосування переговорної процедури
закупівлі на підставі п.2 ч.2 ст. 40 ЗУ «Про публічні закупівлі».

