ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1. Найменування: Державний вищий навчальний заклад «Університет
банківської справи».
1.2. Код за ЄДРПОУ. 34716922.
1.3. Місцезнаходження: вул. Андріївська, буд. 1, Київська область, м. Київ,
Подільський район, 04070.
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, e-mail).
Гевак Яна Василівна, провідний фахівець відділу
забезпечення діяльності університету, вул. Андріївська, буд. 1, Київська область, м. Київ,
Подільський район, 04070, тел./факс (044) 462-53-42, e-mail - yana.gevak@ubs.gov.ua.
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про
застосування переговорної процедури закупівлі: 18.01.2016.
2. Інформація про предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі.
Газ природний, скраплений або в
газоподібному стані (Газ природний для потреб Львівського навчально-наукового
інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»); код ДК 016:2010:06.20.1 (код ДК
021:2015: 09123 – Природний газ),
лот 1 - для забезпечення навчальних корпусів Львівського навчально-наукового
інституту ДВНЗ «Університет банківської справи»,
лот 2 - для забезпечення гуртожитків Львівського навчально-наукового інституту
ДВНЗ «Університет банківської справи».
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 285 640 м3.
Лот 1 – 182 030 м3,
Лот 2 – 103 610 м3.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
Лот 1 - просп. Шевченка, 9, вул. Січових Стрільців,11, Львівська область, місто Львів,
Галицький район, просп. Чорновола, 61, вул. Жовківська,53, Львівська область, м. Львів,
Шевченківський район,
Лот 2 - м. Львів, вул. Коперніка,14, Львівська область, м. Львів, Галицький район;
вул. Жовківська, 53, Львівська область, м. Львів, Шевченківський район.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Лот 1: січень –
грудень 2016 року, лот 2: січень – березень 2016 року.
3. Інформація про учасника процедури закупівлі:
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи.
Лот 1 - Товариство з Обмеженою відповідальністю «Львівгаз Збут»,
Лот 2 – Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія
«Нафтогаз України».
3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
Лот 1 – 39594527,
Лот 2 – 20077720.
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи,
телефон, телефакс:
Лот 1 – вул. Золота, буд. 42, Львівська область, м. Львів, Шевченківський район,
79039, тел. (032)2332094, тел./факс (032)2591102,
Лот 2 - вул. Б.Хмельницького, буд. 6, Київська область, м. Київ, Шевченківський
район, 01001, тел.. (044)586-35-37, тел./факс (044) 586-33-10.

4. Умови застосування переговорної процедури закупівлі. Відповідно до п.2 ч.2 ст.39
Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: 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:
Необхідність закупівлі газу природного та відсутність врегульованих законодавством норм
та правил закупівлі газу природного, абз.2 ч.4 ст.2 Закону, стосовно особливостей закупівлі
газу природного. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» здійснює
постачання природного газу для населення (гуртожитків) та суб'єктам господарювання, які
виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних), дахових котелень.
Товариство з Обмеженою відповідальністю
«Львівгаз Збут» здійснює постачання
природного газу всім категоріям споживачів, в тому числі установам і організаціям, що
фінансуються з державного і місцевих бюджетів, та суб'єктам господарювання, які
виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних), дахових котелень.
Не укладання з Національною акціонерна компанією «Нафтогаз України» договору на
закупівлю природного газу може призвести до негативних соціальних процесів та небажаних
наслідків, а також до створення загрози енергетичній безпеці України, зокрема зриву
опалювального сезону у 2016 році. На підставі вищевикладеного комітет з конкурсних торгів
ДВНЗ «Університет банківської справи» прийняв рішення щодо застосування переговорної
процедури закупівлі з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України», згідно
статті 39 Закону України “Про здійснення державних закупівель”, за відсутності 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.
Не укладання з Товариством з Обмеженою відповідальністю «Львівгаз Збут» договору
на закупівлю природного газу може призвести до негативних соціальних процесів та
небажаних наслідків, а також до створення загрози енергетичній безпеці України, зокрема
зриву опалювального сезону у 2016 році. На підставі вищевикладеного комітет з конкурсних
торгів ДВНЗ «Університет банківської справи” прийняв рішення щодо застосування
переговорної процедури закупівлі – Публічного акціонерного товариства "Львівгаз", згідно
статті 39 Закону України “Про здійснення державних закупівель”, за відсутності 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.
6. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури
закупівлі. Постанова КМУ “Про забезпечення споживачів природним газом” від 27.12.01 р.
№1729 зі змінами та доповненнями.

Проректор з питань соціальноекономічного розвитку

О. М. Огородник

