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З В ІТ
п р о р езу л ь т а т и п р ов ед ен н я п е р ег о в о р н о ї п р оц едур и
зак уп ів л і
N 3 від 1 0.09.2015 р.
І.Замовник:
1Л.Найменування: Комунальний заклад «Новомиргородський ЦПМ СД»
1.2.Індентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38236676;
1.3.М ісцезнаходження: Кіровоградська обл., м.Новомиргород, вул. Леніна, 92;
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійсню вати зв'язок з учасниками:
Конопат Світлана Петрівна, бухгалтер, м.Новомиргород, вул.Леніна,92, 26000,
тел.05256-4-11-20, e-mail: buh38236676@ i.ua
2.Предмет закупівлі:
2.1. Н айменування предмета закупівлі: код 06.20.1 за ДК 016:10 «Газ природний,
скраплений або в газоподібному стані»;
2.2. Кількість товарів, або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 38600 м.куб.
2.3.Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до точок обліку
споживача- Комунальний заклад «Новомргородський центр первинної медикосанітарної допомоги»
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: жовтень-грудень
2015 року;
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі:
3.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково
розміщ увалася інформація про застосування переговорної процедури закупівлі
(у разі наявності): www.nm rda.kw.ukrtel.net
3.2. Дата оприлю днення і номер інформації про застосування переговорної
процедури закупівлі, опублікованої у державному офіційному друкованому
виданні з питань держ авних закупівель та розміщ еної на веб-порталі
М іністерства економічного розвитку і торгівлі України: № 181082, "ВДЗ"
№ 316(17.08.2015) від 17.08.2015
3.3. Дата оприлю днення і номер обґрунтування застосування переговорної
процедури закупівлі, розміщ еного на веб-порталі М іністерства економічного
розвитку і торгівлі України:
: № 181082, "ВДЗ" № 316(17.08.2015) від 17.08.2015
3.4.Дата оприлю днення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за
результатами застосування переговорної процедури закупівлі, опублікованої в
державному офіційному друкованому виданні з питань держ авних закупівель:
№ 183800, "ВДЗ" № 319(20.08.2015) від 20.08.2015
3.5. Дата оприлю днення і номер інформації про результати проведення
переговорної процедури
закупівлі опублікована
в держ авном у офіційному
друкованому виданні з питань держ авних закупівель та розміщ ена на веб-

порталі М іністерства економічного розвитку і торгівлі України: № 194676, "ВДЗ"
№ 333(10.09.2015) від 10.09.2015
4. Дата відправлення запрош ення до участі в проведенні процедури закупівлі:
10.08.2015 р.
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 12.08.2015 p., 11:00,
м.Новомиргород, вул. Леніна, 92.
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ),
346612 гривень 56 коп. в т.ч. ПДВ__________________________
(цифрами)
Триста сорок ш ість тисяч шістсот дванадцять гривень 56 коп.в т.ч. ПДВ
(словами)
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
7.1. Найменування: Дочірнє підприємство «Центргаз» відкритого акціонерного
товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз»;
7.2. Ідентифікаційний код: 31146068;
7.3. М ісцезнаходж ення, телефон, телефакс:
25006 м.Кіровоград , вул.Арсенія
Тарковського, 67 тел.(05222) 24-57-37;
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума,визначена в договорі про
закупівлю: 07.09.2015 на суму 346612,56 гривень (в.т.ч.ПДВ)
9. Дата та причини прийняття рішення про відміну переговорної процедури
закупівлі: 10. Зведена
інформація
замовника
про
наявність
та відповідність
встановленим законодавством вимогам
документів,
що підтверджують
відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16
Закону У країни «Про здійснення держ авних закупівель»: копії установчих
документів( Статут Дочірного підприємства «Центргаз» відкритого акціонерного
товариства по
газопостачанню
та газифікації «Кіровоградгаз», довіреність
уповноваження заступника директора ДП «Центргаз», (свідоцтво про держреєстрацію,
довідка ДКСУ, ліцензії).
11. Інша інформація: Відповідно до постанови Кабінету М іністрів України «Про
забезпечення
спож ивачів природним газом» від 27.12.01 № 1 7 2 9 , потреба в
природному газі установ та організацій, які фінансуються з державного і місцевих
бюджетів,
задовольняється
з
ресурсів
газу,
видобутого
газовидобувними
підприємствами, підпорядкованими НАК «Нафтогаз України».
На виконання вимог Закону України відбулося ю ридичне відокремлення
суб’єктів господарю вання ринку природного газу, що входять до складу вертикально
інтегрованої господарської організації, що полягає у створенні окремих юридичних
осіб-суб’єктів господарю вання, що здійснюють діяльність з постачання природного
газу за регульованим тарифом.
Згідно з полож еннями частини перш ої 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 М іністерстві ю стиції 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 (перелік ліцензіатів з постачання природного газу, газу
(метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом із зазначенням території
ліцензованої діяльності по кожному постачальнику природного газу за регульованим
тарифом додається)."
Таким чином умовою застосування переговорної процедури закупівлі, відповідно
до п.2 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», є 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.
Враховуючи вищ езазначене, на кожній окремій території діє лише один
постачальник природного газу за регульованим тарифом, з яким споживачі (у тому
числі бюджетні установи та організації) можуть укласти договір на постачання
природного газу за регульованим тарифом, тому потрібно терміново укласти договір на
закупівлю газу природного (для вироблення теплової енергії для потреб установ , що
фінансуються з держ авного та місцевих бюджетів, ) у ДП «Центргаз» згідно із
вимогами п. З ч. 2 ст. 39 Закону України «Про здійснення держ авних закупівель».
12. Склад комітету конкурсних торгів
Головний бухгалтер
КЗ «Новомиргородський ЦПМ СД»
Коваленко Н.Є.

Заступник начальника
Суржавська К.С.

Заступник головного бухгалтера
КЗ «Новомиргородський ЦПМ СД»
Конопат С.П..

Ю рист КЗ «Н овомиргородський ЦПМ СД»
Бестаченко О.Л.

Інженер
Пантала С.О.
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