
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)
UA-2018-03-14-000167-c

1. Найменування замовника: Головне управління статистики у
Тернопільській області

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 02362374

3. Місцезнаходження замовника: 46001, Україна, Тернопільська обл., м.
Тернопіль, вулиця Над Ставом, 10

4. Конкретна
назва
предмета
закупівлі

5. Коди відповідних
класифікаторів
предмета закупівлі (за
наявності)

6. Кількість
товарів або
обсяг виконання
робіт чи надання
послуг

7. Місце поставки
товарів або місце
виконання робіт чи
надання послуг

8. Строк
поставки
товарів,
виконання робіт
чи надання
послуг

Газове паливо ДК 021:2015:
09120000-6 — Газове
паливо

18400 метр
кубічний

Україна, Відповідно
до документації

до 31 грудня 2018

Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування
учасника (учасників)
(для юридичної особи)
або прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної
особи), з яким (якими)
проведено переговори

10. Код згідно з
ЄДРПОУ/реєстраційний
номер облікової картки
платника податків учасника
(учасників), з яким (якими)
проведено переговори

11. Місцезнаходження (для
юридичної особи) або
місце проживання (для
фізичної особи) учасника
(учасників), з яким (якими)
проведено переговори,
телефон

12. Ціна
пропозиції

ТОВ "Тернопільоблгаз" 395551019181 46006, Україна,
Тернопільська область,
Тернопіль, Чернівецька,
54А

+380352520200

194 300
UAH з ПДВ

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35
Закону України “Про публічні закупівлі”
cт. 35, п 4 Якщо замовником було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості
учасників, при цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до
учасника не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тедерній документації

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі
Головне управління статистики уТернопільській області для потреб і належного
функціонування, намагалося двічі провести відкриті торги на закупівлю природного газу
відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.15р. No 922-VIII. В зв’язку з
тим, що закупівля щоразу відмінялася через відсутність учасників і для забезпечення
потреб бюджетної установи, прийнято рішення щодо укладання договору за результатами



застосування переговорної процедури, відповідно до частини 4 пункту 2 ст.35 Закону
України від від 25.12.15р. No 922-VIII "Про публічні закупівлі" – якщо замовником було двічі
відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників, при цьому предмет
закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника не повинні
відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації.


