Обґрунтування
застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Ленінська районна у місті Дніпропетровську рада.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 26508865
1.3.Місцезнаходження.
пр.
Сергія
Нігояна,
77,
м.Дніпропетровськ,
49064
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім”я, по
батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням міжміського телефонного
зв”язку, E-mail): В.о. голови комітету з конкурсних торгів, заступник голови районної у місті
ради з питань діяльності виконавчих органів, Федоренко Олександр Петрович, 49064,
м.Дніпропетровськ, просп. Сергія Нігояна, 77, каб.№1, тел. 0562323268, тел.\факс
0567268681.
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування
переговорної процедури закупівлі. 03.06.2015 р. (протокол засідання комітету з конкурсних
торгів від 03.06.2015 р.)
2. Інформація про предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі. 06.20.10-00.00 - Газ природний, скраплений або в
газоподібному стані (газ природний).
2.2. Кількість товару, вид робіт та послуг. 11737 м3.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг. Ленінська районна у
м.Дніпропетровську рада.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг. Протягом 2015 року.
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім”я, по батькові фізичної особи.
Публічне акціонерне товариство „Дніпрогаз”
3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 20262860
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон,
телефакс. 49029, м.Дніпропетровськ, вул.Володарського, 5, тел. 0567455002,
факс
0562333626.
4. Умови застосування переговорної процедури закупівлі. Відповідно до частини другої
статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» N 1197-VII, 10.04.2014.
Застосовується як виняток, в зв’язку із відсутності конкуренції (у тому числі з технічних
причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено
лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи;
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання переговорної процедури
закупівлі. Відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку,
внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником,
за відсутності при цьому альтернативи. Учасники є суб’єктами господарювання, що
займають монопольне становище на ринку постачання та розподілу природного газу за
регульованим тарифом в межах власних мереж;
6. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівля
Стаття 5 Закону України «Про природні монополії», Розпорядження Антимонопольного комітету
України від 12.12.2006 р. №537-р «Про затвердження Положення про складання та ведення переліку
суб’єктів природних монополій», яким встановлено, що перелік природних монополій (далі –
Перелік) в установленому порядку розміщується на офіційному веб-сайті Антимонопольного
комітету України; ПАТ «Дніпрогаз» внесено до переліку суб’єктів природних монополій
Дніпропетровської області.

Заступник голови районної у місті ради
з питань діяльності виконавчих органів,
в.о. голови ККТ
_________________________
(підпис, М.П.)

виконавець:Зосименко І.В., секретар ККТ, (0562) 32-32-68

О.П.Федоренко

