
    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». 

Відкриті торги –  оголошені 15.09.2021 (UA-2021-09-15-001671-b); 

Найменування предмета закупівлі: ДК 021:2015 – 09120000-6 «Газове паливо» (09123000-7 природний 
газ) 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 875 000,00 грн з ПДВ 

Кількість (обсяг) поставки: 75 тисяч м3 

Місце поставки: 65008, м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна, буд. 18-А   
Строк поставки: з 01.11.2021 року по 31.12.2021 року. 

Умови оплати: згідно умов договору. 

Обґрунтування:  

13 липня 2021 року між ДНЗ «ОДЕСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО ДСЗ» та ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" 
(код ЄДРПОУ 39525257) був укладений Договір про закупівлю на постачання природного газу № 
008696/2021 (далі – Договір). Згідно умов Договору строк поставки природного газу встановлено з 01 
вересня по 31 грудня 2021 року. Вказаний Договір укладено через систему публічних закупівель в мережі 
Інтернет - ID закупівлі:  UA-2021-06-02-011376-b. 

07.09.2021 р. Постачальник ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ" направив ДНЗ «ОДЕСЬКИЙ 
ЦЕНТР ПТО ДСЗ» лист з проектом Додаткової угоди про розірвання договору № 008696/2021 у зв’язку з 
неможливістю його виконання з боку Постачальника, при цьому він пояснює, що не може постачати 
природний газ за цінами значно нижчими від ринкових і буде змушений виключити ДНЗ «ОДЕСЬКИЙ 
ЦЕНТР ПТО ДСЗ» з реєстру споживачів.  

07.09.2021 року Договір про закупівлю на постачання природного газу № 008696/2021 від 
13.07.2021 року був розірваний у зв’язку з неможливістю його виконання з боку Постачальника. 

08.09.2021 р. ДНЗ «ОДЕСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО ДСЗ» було розпочато переговорну процедуру 
закупівлю природного газу 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. 

14 вересня 2021 року між ДНЗ «ОДЕСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО ДСЗ» та ТОВ "ОДЕСАГАЗ-
ПОСТАЧАННЯ" (код ЄДРПОУ 39525257) був укладений Договір про закупівлю на постачання природного 
газу № 008696(2021)-БТ (далі – Договір). Згідно умов Договору строк поставки природного газу 
встановлено з 08 вересня по 31 жовтня 2021 року. Вказаний Договір укладено через систему публічних 
закупівель в мережі Інтернет - ID закупівлі:  UA-2021-09-08-006301-с. 

Оскільки,  у ДНЗ «ОДЕСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО ДСЗ»  залишається потреба у закупівлі природного 
газу до кінця 2021 року, то з метою забезпечення потреби пропонується оголосити нову закупівлю та 
провести процедуру відкритих торгів ДК 021:2015 – код 09120000-6 «Газове паливо» (09123000-7 
природний газ) для потреб ДНЗ «ОДЕСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО ДСЗ» 
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