Відокремлений підрозділ

«Рубіжанський політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»
провулок Клубний, будинок 12, Луганська область, м.Рубіжне, 93000
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№ P t - t / t U l _______
від « 15 » Ob______ 2016 р.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку та торгівлі України
15.09.2014 № Ц06

О Б ҐРУ Н ТУ В А Н Н Я

застосування переговорної процедури закупівлі
1. Замовник:
1.1. Найменування: Відокремлений підрозділ «Рубіжанський політехнічний коледж імені
О.Є.Порай-Кошиці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».
1.2. Код за ЄДРПОУ: 33702395.
1.3. Місцезнаходження: провулок Клубний, будинок 12, Луганська область, місто
Рубіжне, 93000.
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по
батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміськог о
телефонного зв’язку, e-mail: Калюжний Сергій Анатолійович, голова комітету з
конкурсних торгів, заступник директора з АГЧ, провулок Клубний, будинок 12, Луганська
область, місто Рубіжне, 93000, тел. (06453) 6-37-42, факс (06453) 6-34-49, e-mail:
rpolitex@rune.lg.ua. admin@rpk.lg.ua.
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування
переговорної процедури закупівлі: 14 березня 2016 року.
2. Інформація про предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: 06.20.1 - газ природний, скраплений або в
газоподібному стані (09123 - природний газ).
2.2. Кількість товару, вид робіт та послуг: 98816 м.куб.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: Відокремлений підрозділ
«Рубіжанській політехнічний коледж імені О.Є.Порай-Кошиці Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка», провулок Клубний, будинок 12 та вулиця
Б.Хмельницького, будинок 100, Луганська область, місто Рубіжне, 93000.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Протягом 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 по газопостачанню та газифікації «Луганськгаз».
3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 05451150.

3.3. Місцезнаходження юридичної особи чи місце проживання фізичної особи, телефон,
телефакс: вулиця Гагаріна, будинок 87, Луганська область, місто Сєвєродонецьк, 93400,
тел.(06453) 6-39-80, тел/факс (06453) 6-39-38.
4. Умови застосування переговорної процедури закупівлі: відповідно до підпункту 2
пункту 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від
10.04.2014р. №1197-VII - переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як
виняток у разі «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». Враховуючи об’єктивну
відсутність конкуренції з технічних причин щодо постачання: 06.20.1.- газу природного,
скрапленого або в газоподібному стані (09123 - природний газ) - Публічне акціонерне
товариство по газопостачанню та газифікації «Луганськгаз» - єдиний можливий
постачальник - природний монополіст.
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання переговорної
процедури закупівлі: відповідно до підпункту 2 пункту 2 статті 39 Закону України «Про
здійснення державних закупівель» від 10.04.2014р. №1197-VII - переговорна процедура
закупівлі застосовується замовником як виняток у разі 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. Враховуючи об’єктивну відсутність конкуренції з технічних причин щодо
постачання: 06.20.1 - газу природного, скрапленого або в газоподібному стані (09123 природного газу) Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації
«Луганськгаз» - єдиний можливий постачальник - природний монополіст.
6. Документи, які підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури
закупівлі: Закон України від 10.04.2014 р. № 1197-VII (із змінами, внесеними згідно із
Законами №595-VIII від 14.07.2015, ВВР, 2015, №37-38, ст.366; №679-VIII від 15.09.2015
від 15.09.2015) "Про здійснення державних закупівель" (п. 2, ч.2 , стаття 39).

Голова комітету з конкурсних
торгів:

Вик. Харченко А.О..
(06453) 6- 37-42

.А.Калюжний

