
  
 

На виконання Постанов Кабінету Міністрів Українивід 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 

жовтня 2016 р. № 710 (із змінами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів 

Українивід 16 грудня 2020 р. № 1266): 
Інформація щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його 

очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення 
 
Ідентифікатор закупівлі:  UA-2020-12-30-001745-c 
Предмет закупівлі:код ДК 021:2015 -09120000-6 - Газове паливо(09123000-7 - Природний газ) 
Процедура закупівлі: переговорна процедура (скорочена) 

Обґрунтування: З метою закупівлі природного газу тендерним комітетом була підготовлена 

тендерна документація та 16.11.2020р. направлена Юридичному департаменту для надання юридичного 

супроводу (відповідно до листа Юридичного департаменту Полтавської ОДА від 10.04.2020 № 03.2-
01/126 «Щодо удосконалення порядку надання відомостей про заплановані закупівлі»).  Після 

узгодження тендерної документації з Юридичним департаментом, 15.12.2020 р. була оголошена 

процедура відкритих торгів. 
Відповідно до ч.5 ст.36 Закону «Про публічні закупівлі» в редакції до 18.04.2020р. (далі Закон) 

дія договору про закупівлю може продовжуватись на строк, достатній для проведення процедури 

закупівлі на наступний рік. Адміністрація закладу звернулась листом від 10.12.2020 №526/01-07 до ПП 

"ФІРМА «АЛЬПАРІ ХХІ»" з проханням продовжити термін дії договору на постачання природного газу 

№ 11/12-ПГ від 26.12.2019р. Однак керівництво ПП "ФІРМА «АЛЬПАРІ ХХІ»" відмовилось від  

продовження терміну дії договору на постачання природного газу на січень, мотивуючи занадто 

низькою ціною на газ5,31 грн. за 1 м3, яка склалась на кінець грудня (лист ПП "ФІРМА «АЛЬПАРІ 

ХХІ»"  № 301/12 від 21.12.2020).  
Враховуючи  те, що за процедурою відкритих торгів (ідентифікатор закупівлі UA-2020-12-15-

003509-a) договір про закупівлю може бути укладено лише в середині січня, та те, що ч.10 ст.3 Закону 

забороняється придбання  товарів, робіт і послуг  до/без проведення процедур закупівель, визначених 

Законом працівниками бухгалтерії у телефонному режимі проведені переговори з декількома фірмами-
постачальниками природного газу щодо можливості постачання протягом січня 2021 року природного 

газу та ціни за 1 м3 природного газу, а саме:  
- ТОВ «Одесагаз - Постачання» - 7,95 грн. за 1 м3; 
- ТОВ «ПРОМГАЗ СІТІ»          - 8,50 грн. за 1 м3; 
- ТОВ «Полтавагаз збут»          - 8,82 за 1 м3; 
- ТОВ «ХАРКІВГАЗ ЗБУТ» - 8,85 за 1 м3; 
- ПП "ФІРМА «АЛЬПАРІ ХХІ»" –7,596грн. за 1 м3. 
Припинення постачання природного газу на початку січня призведе до загрози життєдіяльності 

закладу: розмороження системи опалення, загибелі тварин тощо. 
З метою недопущення припинення постачання природного газу та враховуючи розмір очікуваної 

вартості закупівлі природного газу 83556,00 грн. на січень  та те, що Законом забороняється поділ 

предмету закупівлі з метою уникнення проведення процедур закупівлі необхідно обрати процедуру 

закупівлі природного газу. Такою процедурою може бути переговорна процедура.  
Згідно ч. 1 ст. 40 Закону переговорна процедура закупівлі - це процедура, що використовується 

замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після 

проведення переговорів з одним або кількома учасниками. 
Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі наявності підстав, 

що визначені  у п.3 ч.2  ст. 40 Закону, а саме  якщо у замовника виникла нагальна потреба здійснити 

закупівлю у разі виникнення особливих економічних чи соціальних обставин, пов’язаних знегайною 

ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій,  що унеможливлюють дотримання замовником строків 

для проведення тендера. 



Відповідно ч. 4 ст. 40 Закону за результатами проведених переговорів з учасником замовник приймає 

рішення про намір укласти договір. Враховуючи те, що при закупівлі природного газу договір про 

закупівлю за результатами переговорної процедури укладається не раніше, ніж через 5 днів з дня 

оприлюднення  в електронній системі закупівель  Повідомлення про  намір укласти договір про 

закупівлю, можливо застосування переговорної процедури скороченої. 
 
 


