ОБҐРУНТУВАННЯ
застосуванні! переговорної процедури закупівлі
1. Замовник.
1.1.1 Іайменування: Одеська національна академія харчових технологій.
1.2. Код за СДРІІОУ: 02071062.
1.3. Місцезнаходження: вул. Канатна, 112, к. 112,
Одеська область,
м.Одеса, Приморський район, 65039.
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):
Троскот Людмила Георгіївна, провідний спеціаліст відділу матеріальнотехнічного постачання і конкурсних торгів, вул. jІворянська. 1/3,к.239,
м.Одеса, 65082, тел./факс: (048) 723 04 88, Iudmila.abdcfaugmail.com.
1.5. Дата прийняття комітетом і конкурсних торгів замовника рішення
про застосування переговорної процедури закупівлі: 28.03.2016р.
2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі: газ природніш, скраплений або в
газоподібному стані - за кодом ДК 016:2010
06.20.1 /природний газ
за
кодом CP V за ДК 021:2015
09123000-7 (природний газ)].
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи падання послуг:
36,4728 тис. куб.м.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
Україна, м.Одеса, вул. Канатна, 116, 65039
Україна, м.Одеса, вул. Канатна, 106, 65039
Україна, м.Одеса, вул. Канатна, 104, 65039
Україна, м.Одеса. вул. Тіниста. 9/11, 65009 (два об'єкти)
Україна, м.Одеса. вул. Радісна, 9. 65076
Україна. м.Одеса. вул. Краснова. 8, 65059
2.4. С трок поставки товарів, виконання робі т чи надання послуг: 2016р.
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Одесагаз-постачання».
3.2. Код за СДРІ ІОУ/реєстраційний помер облікової картки платника
податків: 39525257.
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної
особи, телефон, телефакс: м. Одеса, вул. Одарія, 1, 65003, тел. 048 723 81 89,
факс 0482 34 14 41.
4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі: н. 4 частини 2
сі. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014

року №1 197-VII: якщо замовником було двічі відмінено процедуру закупівлі
через відсутність достатньої кількості учасників.
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування
переговорної процедури закупівлі:
У зв'язку з тим, що Одеською національною академією харчових технологій
було проведено дві процедури закупівлі та було двічі відмінено процедуру
закупівлі через відсутність достатньої кількості учасників, тобто не
було подано жодної пропозиції, була обрана переговорна процедура
закупівлі, а саме:
Інформація про першу проведену процедуру закупівлі, що була відмінена:
Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури
закупівлі, розміщеного па веб-порталі Уповноваженого органу з питань
закупівель: 11.02.2016 №037988
Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного
па веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 18.03.2016
№079307
Інформація про другу проведену процедуру закупівлі, що була відмінена:
Дата оприлюднення і помер запиту цінових пропозицій, розміщеного на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 11.03.2016 №071523
Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових
пропозицій, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:
25.03.2016 № 085453

Отже, необхідно застосувати переговорну процедуру закупівлі па
підставі п. 4 4.2 сг.39 Закону України від 10.04.2014 року №1197-VII «Про
здійснення державних закупівель», а саме якщо
замовником
було
двічі відмінено
процедуру
закупівлі
через
відсутність достатньої кількості учасників.
Також, дана процедура необхідна для забезпечення безперебійного
постачання природного газу для забезпечення потреб населення
гуртожитків нашої академії протягом 2016 року.
6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування
переговорної процедури закупівлі.
/. Інформація щодо оприлюднення оголошення про проведення торгів, запиту
цінових пропозицій, оголошення про результати проведення торгів та
інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій, розміщеної
на веб-порталі Уповноваженого органу з питань dt
2. Ліцензія: серія АЕ №299034 від 28.05.2015
В.о. голови комітету
з конкурсних торгів

1'росКОТ J [.Г.
(пріівище, ініціали)

