
ОБҐРУНТУВАННЯ 

застосування переговорної процедури закупівлі 

 

 1. Замовник.  

 1.1. Найменування. Національна металургійна академія України 

 1.2. Код за ЄДРПОУ. 02070766 

 1.3. Місцезнаходження. 49005, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна,4 

 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). Алакіна Людмила Миколаївна - інженер по газу 

адміністративно - господарської частини, Дніпропетровськ, пр. Гагаріна,4, кімн.336, тел. 

(098)130-89-74, факс (0562) 47-44-61; e-mail: sekrt@metal.nmetau.edu.ua     

 1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування 

переговорної процедури закупівлі. 22.02.2016 р. 

 

 2. Інформація про предмет закупівлі.  

 2.1. Найменування предмета закупівлі. 06.20.1 – газ природний, скраплений або в 

газоподібному стані (09123000-7 природний газ, газ природний виключно для виробництва 

теплової енергії, яка споживається населенням) 

 2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.60,000 тис.м3 

 2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. за адресою замовника 

 2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. березень 2016 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 “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. 01601, м. Київ, вулиця Б. Хмельницького, 6, тел. (044) 586-35-37, факс (044) 586-33-

10; 

 

 4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі. Відповідно до п. 2 ч.2 ст. 39 Закону 

України «Про здійснення державних закупівель» №1197-VII  від 10.04.2014 р., а саме: 

«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. На сьогодні відсутні чинні нормативно-правові акти, які регулюють 

питання закупівлі газу природного, у зв’язку з чим його закупівлю необхідно здійснювати у 

порядку та за процедурою передбаченими Законом. 

 Відповідно до Постанови КМУ від 27.12.2001р. №1729 «Про забезпечення споживачів 

природним газом», потреби в природному газі установ і організацій, які фінансуються з 

державного і місцевого бюджетів, забезпечуються з ресурсів імпортованого газу 

Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України». А згідно Постанови КМУ від 

25.07.2012р. №705 «Про визначення гарантованих постачальників природного газу» НАК 

«Нафтогаз України» забезпечує постачання природного газу виключно за цінами, 

затвердженими Постановами Національної комісії регулювання електроенергетики 

України, в т.ч. пільговими тарифами,  суб’єктам господарювання, які виробляють теплову 

енергію, у т.ч. блочних (модульних) котелень, установлених на даху та прибудованих, - з 

mailto:sekrt@metal.nmetau.edu.ua


ресурсів імпортованого природного газу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз 

України". 

 6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури 

закупівлі.  

- ліцензія Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" на постачання 

природного газу  за нерегульованим тарифом. 

- постанова КМУ №705 від 25.07.2012 "Про визначення  гарантованих постачальників 

природного газу". 

- постанова КМУ №1729 " від 27.12.2001 Про забезпечення споживачів природним газом". 

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                                                 В.П. Іващенко 

 


