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№ 50-11 від 13.01.16 р.

Обгрунтування
застосування переговорної процедури закупівлі
1.Замовник:
1.1.Найменування: Комунальний заклад «Новомиргородський ЦПМСД»
1.2.Індентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38236676;
1.3.Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Новомиргород, вул. Леніна, 92;
1.4.Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі: Коваленко
Наталія Євгенівна, заступник головного бухгалтера, м.Новомиргород, вул.Леніна,92,
26000, тел.05256-4-20-53, e-mail: buh38236676@i.ua
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про
застосування процедури закупівлі в одного учасника: 13.01.2016 р. протокол №3
2.Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: код 06.20.1 за ДК 016:2010 «Газ природний,
скраплений або в газоподібному стані»,код 09123000-7 за ДК021:2015 «Природний газ»;
2.2. Кількість товару або обсяг виконаних робіт чи надання послуг: 50000 .м.куб.
2.3.Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до точок обліку
споживача- Комунальний заклад «Новомиргородський центр первинної медикосанітарної допомоги»;
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень-грудень
2016 року.
3. Інформація про учасника процедури закупівлі:
3.1.Повне найменування юридичної особи: Дочірнє підприємство «Центргаз»
відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз»;
3.2. Ідентифікаційний код: 31146068;
3.3. Місцезнаходження юридичної особи, телефон: 25006 м.Кіровоград , вул.Арсенія
Тарковського, 67 тел.(05222) 24-57-37.
4. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: відповідно до п.2 ч.2
ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: відсутність
конкуренції ( у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть
бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за
відсутності при цьому альтернативи;
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання переговорної
процедури закупівлі: правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку

природного газу визначені Законом України «Про засади функціонування ринку
природного газу» (далі – Закон України).
На виконання вимог Закону України відбулося юридичне відокремлення суб’єктів
господарювання ринку природного газу, що входять до складу вертикально інтегрованої
господарської організації, що полягає у створенні окремих юридичних осіб-суб’єктів
господарювання, що здійснюють діяльність з постачання природного газу за
регульованим тарифом.
Згідно з положеннями частини першої статті 6 Закону України діяльність,
пов'язана, зокрема, з постачанням природного газу за регульованим тарифом
провадиться за умови отримання відповідної ліцензії.
Відповідно до положень пункту 3.1 Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за
регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕКП від 12.01.2015 № 9,
зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 16.03.2015 р. за № 289/26734, ліцензіат
повинен, зокрема, провадити ліцензовану діяльність лише на території ліцензованої
діяльності, затвердженій НКРЕКП.
Територія ліцензованої діяльності визначається як територія адміністративнотериторіальної одиниці, де знаходяться споживачі, які включені до абонентської бази
споживачів природного газу.
При цьому, територія провадження господарської діяльності з постачання природного
газу за регульованим тарифом із зазначенням переліку адміністративно-територіальних
одиниць затверджується постановою НКРЕКП про видачу відповідної ліцензії по
кожному постачальнику.
Дочірнє підприємство «Центргаз» відкритого акціонерного товариства по
газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» є єдиною організацією на території
регіону, яка згідно укладених договорів постачає газ споживачам.
Неукладання або несвоєчасне укладання договору з ДП «Центргаз» ВАТ
«Кіровоградгаз» на поставку природного газу призведе до припинення/обмеження
газопостачання
КЗ «Новомиргородський ЦПМСД». Це поставить під загрозу
економічний стан КЗ «Новомиргородський ЦПМСД», здоров’я та життя громадян
України, призведе до відключення від газопостачання систем теплозабезпечення
соціальних об’єктів (поліклініки, ЛА, ФАПів.), може стати причиною виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також причиною
руйнування об’єктів життєзабезпечення.
Враховуючи вище викладене, а також зважаючи на те, що постачання природного
газу необхідно здійснювати протягом опалювального сезону 2015 року виникла
нагальна потреба терміново укласти договір на закупівлю газу природного (для
вироблення теплової енергії для потреб установ , що фінансуються з місцевого бюджету,
у ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» згідно із вимогами п. 3 ч. 2 ст. 39 Закону України
«Про здійснення державних закупівель» в обсязі 38,6 тис. куб.м.
6. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури
закупівлі: ліцензія АЕ №299025.

Голова тендерного комітету

Коваленко Н.Є.

