
ОБГРУНТУВАННЯ 

застосування переговорної процедури закупівлі  

 

1. Замовник: 

    1.1. Найменування: Державний вищий навчальний заклад 

«Українська академія банківської справи Національного банку 

України». 

    1.2. Код за ЄДРПОУ: 23635020. 

    1.3. Місцезнаходження:  вул. Петропавлівська,  б. 57, м. Суми,  40000. 

    1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі 

(прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із 

зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): 

Мордвінов Віталій Миколайович – головний інженер служби головного 

інженера, вул. Петропавлівська, б. 59, кім. 426, м. Суми, 40000,  тел. 

(0542) 665-073, e-mail: info@uabs.edu.ua. 

    1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення 

про застосування переговорної процедури закупівлі: 02.10.2015. 

  2. Інформація про предмет закупівлі: 

  2.1. Найменування предмета закупівлі: код ДК 016:2010 - 06.20.1- газ 

природний, скраплений або в газоподібному стані (газ природний), 2 

лоти: лот 1: газ природний, виключно для виробництва теплової енергії, 

яка споживається населенням; лот 2: газ природний, виключно для 

виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними 

установами та організаціями. 

  2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 

лот 1 - 145548 м куб.; лот 2 – 350525 м куб. 

  2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи  надання послуг:  

лот 1 - котельня гуртожитків №№ 2, 3 за адресою: вул. Якіра, буд. 10, 

м. Суми, 40009; котельня  гуртожитку № 1 за адресою: вул. Прокоф’єва, 

буд. 38Б, м. Суми, 40016; 

лот 2 - котельня навчального корпусу № 1 за адресою: вул. Соборна, 

буд. 39, м. Суми, 40000; котельня навчального корпусу № 2 за адресою: 

вул. Петропавлівська, буд. 57, м. Суми, 40000; котельня навчального 

корпусу № 3 за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 59, м. Суми, 40000; 

котельня оздоровчо-спортивного комплексу «Легкоатлетичний манеж» 

за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 38/1, м. Суми, 40016; котельня 

гуртожитку–готелю «Олімпійській»  за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 

38/2, м. Суми, 40016; котельня наукової бібліотеки за адресою: вул. 

Покровська, буд. 9-1, м. Суми, 40000; топкової гаражу за адресою:  вул. 

Якіра, буд. 10, м. Суми, 40009. 
 2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з дати 

підписання договору до 31 грудня 2015 року. 

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:  

mailto:info@uabs.edu.ua


3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи: Публічне акціонерне товариство «Національна 

акціонерна компанія «Нафтогаз України».   

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника 

податків: 20077720. 

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання 

фізичної особи, телефон, телефакс: вул. Б. Хмельницького, б. 6, м. Київ, 

01001, тел.: (044) 586-35-37, (044) 586-33-10. 

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі: п. 2 ч. 2 ст. 39 

Закону України «Про здійснення державних закупівель» - відсутність 

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 застосування 

переговорної процедури закупівлі:  

Закупівля природного газу повинна проводитись виключно за 

регульованим тарифом враховуючи, що закупівля проводиться за 

кошти Державного бюджету України.  

Згідно постанови Кабінету Міністрів України № 705 від 25 липня 

2012 року «Про визначення гарантованих постачальників природного 

газу» Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна 

компанія «Нафтогаз України» визначене як гарантований постачальник 

природного газу за регульованим тарифом. 

На підставі зазначеного вище, ДВНЗ «Українська академія 

банківської справи Національного банку України» необхідно укласти 

договір з ПАТ «Національною акціонерною компанією «Нафтогаз 

України». 

    6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування 

переговорної процедури закупівлі: 

- постанова Кабінету Міністрів України № 705 від 25 липня 2012 року 

«Про визначення гарантованих постачальників природного газу»; 

- копія ліцензії Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», 

серія АВ № 331988 на постачання природного газу за регульованим 

тарифом. 

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                       С. В. Лєонов 

 

 
 


