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ОБҐРУНТУВАННЯ 

 застосування переговорної 

процедури закупівлі 

 

1. Замовник. 

1.1. Найменування.   Управління культури виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. 

1.2. Код за ЄДРПОУ.  05457767. 

1.3. Місцезнаходження.  м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 28, 76018. 

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).  Коник Михайло Михайлович – голова комітету з конкурсних торгів, м.Івано-

Франківськ, вул. Дністровська, 28, тел. (03422) 2-57-45, 2-32-39, uprkult@ukr.net. 

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

процедури закупівлі. 18.02.2016 

 

2. Інформація про предмет закупівлі. 

2.1. Найменування предмета закупівлі. код Державного класифікатора продукції та послуг 

  ДК 016:2010 –06.20.1- Газ природний,скраплений або в газоподібному стані. 

 ДК 021:2015-09123000-7-Природний газ. 

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 53 000 куб.м. 

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. м. Івано-Франківськ, 

вул.Дністровська, 28,  76018. 

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. січень – грудень 2016 року. 

 

3. Інформація про учасника ( учасників)  процедури закупівлі. 

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.  Товариство 

обмеженої відповідальності «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ ЗБУТ» 

3.2. Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків.39595350 

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс. 

м. Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 20, 76010, тел. (03422) 50-96-66, 50-16-51. 
  

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі. Відповідно до п. 2 та п.3 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 альтернатив та виникнення термінової 

потреби в товарах, роботах чи послугах, в тому числі необхідних для оперативної негайної ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, обмежених у часі та 

непідконтрольних замовнику, яких не можна було уникнути. 

 

5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної 

процедури закупівлі.  У зв’язку із тим, що послуги з постачання природного газу в м. Івано-

Франківську надаються лише однією організацією, а саме Товариство обмеженої відповідальності 

«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ ЗБУТ»  не укладення  в терміновому порядку договору на постачання  

вище зазначених послуг може призвести до негативних соціальних процесів та небажаних наслідків. 

Управлінню культури необхідно терміново укласти договір  з Товариством обмеженої відповідальності 

«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ ЗБУТ»на послуги з розподілу газоподібного палива по магістралях – 

послуги з постачання та транспортування природного газу , в кількості  53 000 куб.м на суму 407 758,68 

(чотириста сім тисяч сімсот п’ятдесят вісім) грн.68 коп. з ПДВ. 

 

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі. 

Закон України від 01.06.2010р. № 2289-VI «Про здійснення державних закупівель» та Лист-роз’яснення  

Міністерства економіки України від 27.08.2010р. №3303-25/8341-12. 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                                                                    Коник М.М. 

М.П. 
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