
ПОВІДОМЛЕННЯ 
про намір укласти договір під час застосування переговорної процедури

1. Найменування замовника Відділ освіти Нововоронцовської районної державної адміністрації
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника -  02146618
3. Місцезнаходження замовника 74200, смт.Нововоронцовка, вул. Леніна,26 в Херсонській обл..
4. Конкретна назва предмета закупівлі; Природний газ (для опалення)
5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):
ДК 016:2010 -  06.20.1 -  газ природний, скраплений або в газоподібному стані(газ природний)
ДК 021:2015 (СРУ:2008) -  091230007 -  природний газ.
6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: ЗО тисяч куб.м
7. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Херсонська область, 
Нововоронцовський р-н, с Любимівка, вул, Леніна ,55. Любимівська ЗОШ. І-ІІТ ступенів,

8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2016 року
9. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) 

учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Херсонрегіонгаз».
10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника 
(учаєників), з яким (якими) проведено переговори: 39500143
11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника 

(учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон: 73025, м. Херсон, Суворовський р-н, 
вул. Петренка, 18.

12 Ціна пропозиції: 206118,00 грн. в т.ч. ПДВ 34353,00 гри
13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до пункту 4 частини 2 статті 35 

Закону України “Про публічні закупівлі” :

- замовником було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників.
14. Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі (посилання на експертні, 

нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування 
процедури закупівлі).

Відповідно до річного плану закупівель відділу освіти Нововоронцовської районної 
державної адміністрації 10.08.2016 року було оголошено проведення процедури “відкриті 
торги” на закупівлю за предметом - Газ природний (для опалення) ДК 016:2010 -  06.20.1 -  газ 
природний, скраплений або в газоподібному стан!(газ природний);ДК 021:2015 (СРУ:2008) -  
091230007 -  природний газ. Ідентифікатор закупівлі: ІІА-2016-08-10-000146-С. У зв’язку із 
відсутністю достатньої кількості учасників, закупівля не відбулася.

29.08.2016 року вдруге було оголошено проведення процедури “відкриті торги” на 
закупівлю за предметом - Газ природний (для опалення) ДК 016:2010 -  06.20.1 -  газ природний, 
скраплений або в газоподібному стані(газ природний);ДК 021:2015 (СРУ:2008) -  091230007 -  
природний газ. Ідентифікатор закупівлі: ІІА-2016-08-29-000234-Ь У зв’язку із відсутністю 
достатньої кількості учасників, закупівля не відбулася.

Зважаючи на вищезазначене та необхідність закупівлі природного газу для опалення прийнято 
рішення застосувати “переговорну” процедуру закупівлі за предметом - Газ природний (для 
опалення) ДК 016:2010 -  06.20.1 -  газ природний, скраплений або в газоподібному стані(газ 
природний); ДК 021:2015 (СРУ:2008) -  091230007 -  природний газ

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі:
-  Закон України “Про публічні закупівлі

Голова тендерного комітету _ Т.М.Кузьменко

Сйлаєва ІІВ .

(0552>2І902


