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 12.11.2021 (UA-2021-11-12-016727-a);
Найменування предмета закупівлі: ДК 021:2015 – 09120000-6 «Газове паливо» (09123000-7 природний
газ)
Очікувана вартість предмета закупівлі: 4 635 120,00 грн з ПДВ
Кількість (обсяг) поставки: 280 тисяч м3 (60 тис.куб.м. – на 2021 рік та 220 тис.куб.м. – на 2022 рік)
Місце поставки: 65008, м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна, буд. 18-А
Строк поставки: по 31.12.2022 року (включно).
Умови оплати: згідно умов договору.
Обґрунтування:
Згідно з ч.1 ст.40 переговорна процедура закупівлі використовується замовником як виняток і
відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та
інших умов договору про закупівлю з одним або кількома учасниками процедури закупівлі. Згідно абз. 1 п.
3 ч. 2 ст. 40 Закону переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі:
виникнення особливих економічних чи соціальних обставин, пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків
надзвичайних ситуацій, що унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення тендера.
Слід зазначити, що протоколом засідання Експертної комісії з визначення рівнів та класів
надзвичайних ситуацій від 12 жовтня 2021 року №15/09-21, визнано, ситуацію, що склалася на території
Одеської області у зв’язку з відсутністю постачання природного газу бюджетним установам на осінньозимовий період 2021/2022 років надзвичайною.
Також комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської області
вирішила визнати ситуацію, що склалася у зв’язку з відсутністю постачання природного газу бюджетним
установам на осінньо-зимовий період 2021/2022 років та подальшим виникненням загрози життю та
здоров’ю населення області, завдання значних матеріальних збитків, відповідно до пункту 24 частини
першої статті 2 Кодексу цивільного захисту України, як надзвичайну ситуацію регіонального рівня.
(Протокол №13 від 11 жовтня 2021 року).
Надзвичайну ситуацію, що склалася у зв’язку з відсутністю постачання природного газу
бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021/2022 року, відповідно до Класифікатора
надзвичайних ситуацій ДК 019:2010, пункту 4.3 Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 24 березня 2004 року №368, класифікувати як
надзвичайну ситуацію техногенного характеру (код НС 10800 - НС унаслідок аварій на системах
життєзабезпечення) регіонального рівня.
Враховуючи вищезазначене та інформацію про підписання Меморандуму про взаєморозуміння
щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та гарячої води в
опалювальному періоді 2021/2022 рр., укладеного 30.09.2021 року, у Замовника існує нагальна потреба у
здійсненні закупівлі природного газу в умовах надзвичайної ситуації, що виникла у зв’язку з відсутністю
постачання природного газу. Для забезпечення роботи ДНЗ «ОДЕСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО ДСЗ» наявні
підстави для застосування переговорної процедури закупівлі на підставі положень п.3 ч.2 ст.40 Закону
України «Про публічні закупівлі», а саме: якщо у замовника виникла нагальна потреба здійснити закупівлю
у разі виникнення особливих економічних чи соціальних обставин, пов'язаних з негайною ліквідацією
наслідків надзвичайних ситуацій, що унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення
тендера.
Для забезпечення безперебійного постачання природного газу ДНЗ «ОДЕСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО ДСЗ»
прийняв рішення застосувати переговорну процедуру закупівлі природного газу на період 2021/2022 років з
Товариством з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдінг».

