
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2022-02-03-001476-c

Найменування замовника: Дніпровський національний університет імені Олеся
Гончара

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

02066747

Місцезнаходження замовника: проспект Гагаріна,72, Дніпро, Дніпропетровська
область, 49010, Україна

Вид предмета закупівлі: Послуги

Назва предмета закупівлі: Послуга з розподілу природного газу

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:65210000-8: Розподіл газу

Назва
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце поставки
товарів або місце
виконання робіт чи
надання послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Послуга з
розподілу
природного газу

ДК 021:2015:
65210000-8 —
Розподіл газу

22695.96
м.куб

Об’єкти
Дніпровського
національного
університету імені
Олеся Гончара, які
розташовані за
адресами:
пр.Гагаріна,28,
пр.Гагаріна,38,
пр.Гагаріна,38а,
вул.Казакова,36,
вул.Казакова,30,
Дніпро,
Дніпропетровська
область, 49010,
Україна

до 31 грудня
2022

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):



Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип днів Розмір
оплати,
(%)

Надання
послуг

Остаточний розрахунок за
надані у звітному місяці
послуги проводиться
Споживачем до десятого
числа місяця, наступного за
звітним, відповідно до акта
наданих послуг

Пiсляоплата 10 Календарні 100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 24511.68 UAH

Інформація про учасника (учасників):

Найменування
постачальника
товарів, виконавця
робіт чи надавача
послуг

Ідентифікаційний код
учасника в ЄДР або
реєстраційний номер
облікової картки
платника податків або
серія та номер паспорта
(для фізичних осіб, які
через свої релігійні
переконання
відмовляються від
прийняття
реєстраційного номера
облікової картки
платника податків та
офіційно повідомили про
це відповідний
контролюючий орган і
мають відмітку у
паспорті) постачальника
товарів, виконавця робіт
чи надавача послуг

Місцезнаходження та
контактні номери
телефонів учасника
(учасників), з яким
(якими) проведено
переговори

Узгоджена
ціна
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі

АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ
"ДНІПРОГАЗ"

20262860 49029, Україна,
Дніпропетровська
область, Дніпро, вул.
О.Кониського, 5

0562368542

24 511.68
UAH з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої
статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”
Відсутність конкуренції з технічних причин

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов
застосування переговорної процедури закупівлі
Функціонування ринку природного газу України визначаються Законом України «Про ринок



природного газу» від 09.04.2015року № 329-VIII. Відповідно до роз‘яснення Мінекономрозвитку
України від 01.12.2015р №3302-05/40083-06, закупівля послуг з розподілу природного газу
здійснюється шляхом переговорної процедури. Єдиний можливий постачальник –АТ «Дніпрогаз»,
згідно з отриманою постановою НКРЕКП від 19.06.17р. № 816 на розподіл природного газу,
нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ. АТ «Дніпрогаз» включено до Зведеного
переліку суб‘єктів природних монополій, який оприлюднено на офіційному сайті
Антимонопольного комітету України. Враховуючи об’єктивну відсутність конкуренції щодо послуг
з розподілу природного газу, підставою для застосування переговорної процедури є пункт 2
частини 2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі-Закон), а саме: «відсутність
конкуренції з технічних причин, яка має бути документально підтверджена замовником»,
внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за
відсутності при цьому альтернативи.Підстава застосування переговорної процедури закупівлі з
Учасником АТ «Дніпрогаз» (п.2ч.2ст.40 Закону, наявність ліцензії, включено до Зведеного
переліку суб’єктів природних монополій на сайті Антимонопольного комітету України).


