
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 

економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014 № 1106

ОБҐРУНТУВАННЯ 
застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.
1.1. Найменування: КЗ КОР "Білоцерківський краєзнавчий музей";
1.2. Код за ЄДРПОУ: 02224436;
1.3. Місцезнаходження: 09117, Київська обл. м. Біла Церква, пл. Соборна, 4,
КЗКОР "Білоцерківський краєзнавчий музей";
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по 
батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського 
телефонного зв’язку, електронна адреса): Діденко Людмила Михайлівна, директор музею, 
площа Соборна 4, м. Біла Церква, тел. (04563)5-55-52, bls-museum@ukr.net, bkm.in.ua.
1.5. Дата прийняггя комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування 
переговорної процедури закупівлі: 18.01.2016 р. Протокол №  1.
2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі: природний газ -  за кодом CPV за ДК 021:2015 -  
09123000-7 (природний газ));
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 38000 м 3 (тридцять 
вісім тис. куб. м);
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Біла Церква, площа 
Соборна 4, до межі розподілу балансової належності газопроводів;
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2016року;.
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи: 
Білоцерківський територіальний відділ по реалізації природного газу ТОВ «Київоблгаз 
Збут»;
3.2. Код за ЄДРГЮУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 39592941;
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, 
телефакс: 09100. м. Київ, проспект Свободи, буд. 2 Г, літ. А, тел. (044)428-98-43;
4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі: відсутність 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 (ч.2 
п.2 ст. 39)
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної 
процедури закупівлі: В Київській області єдиним суб 'остом господарювання, що мас ліцензію на 
постачання природного газу є ТОВ «Київоблгаз Збут», який здійснює постачання природного 
газу установам та організаціям які фінансуються з державних і місцевих бюджетів, що 
розташовані в Київській області.
6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури 
закупівлі: лист національної комісії, що здійснює державне регулювання у  сферах 
енергетики та комунальних послуг №6697/1661-15 від 09.07.2015 р. про те, що ТОВ 
«Київоблгаз Збут» є єдиним суб’єктом на території Київської області, який мас ліцензію з 
постачання природного газу,^Щіу: (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом.
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