ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування процедури закупівлі в одного учасника
1. Замовник:
1.1. Найменування: Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О.Галкіна НАН України
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05420497
1.3. Місцезнаходження: вул. Рози Люксембург, 72, м. Донецьк, 83114
1.4. Відповідальний за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону та
телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Артьомова Олена
Павлівна, тел.: (062) 342-75-52, тел./факс: (062) 311-52-27, (062) 342-90-18,
E-mail: kkt@fti.dn.ua
1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник
(повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Національна академія наук
України, 00019270
1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування
процедури закупівлі в одного учасника: 16.01.2012 р.
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету України
3. Інформація про предмет закупівель:
3.1. Найменування предмета закупівель: код-11.10.2 - природний газ (постачання та
транспортування природного газу) – 715000 м3
3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг: 715 000 м3, в тому числі:
3.3.Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: за адресою замовника;
пр.Миру, 1, м.Донецьк, 83114.
3.4.Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг. січень – грудень 2012 року
4. Інформація про учасника процедури закупівлі:
4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи.
Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Донецькміськгаз»
4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 03361081
4.3.Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон,
телефакс. пр. Театральний, 1, м. Донецьк, 83001, тел.: (062) 338-00-81, тел./факс.: (062)
381-15-56.
5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель»,
а саме: відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи
послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним
постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.
6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в
одного учасника.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення споживачів
природним газом» від 27.12.01 № 1729 потреба в природному газі установ та організацій, які
фінансуються з державного і місцевих бюджетів, задовольняється з ресурсів імпортованого
природного газу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», а реалізація
природного газу таким установам та організаціям здійснюється суб’єктами господарювання,
що мають ліцензію на постачання природного газу за регульованим тарифом.
ПАТ по газопостачанню та газифікації «Донецькміськгаз» є єдиним постачальником
природного газу за регульованим тарифом у м. Донецьку для установ та організацій, які
фінансуються з державного і місцевих бюджетів, має відповідні ліцензії, надані НКРЕ.
На підставі вищезазначеного Донецькому фізико-технічному інституту ім.
О.О.Галкіна НАН України необхідно укласти договір з ПАТ по газопостачанню та
газифікації «Донецькміськгаз» на постачання природного газу за регульованим
тарифом в обсязі 715 000 м3 з метою вироблення теплової енергії на котельній
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інституту.
7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури
закупівлі:
- Постанова КМУ «Про забезпечення споживачів природним газом» від 27.12.2001 №
1729 (із змінами і доповненнями),
- Ліцензія НКРЕ на постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за
регульованим тарифом, серія АГ номер 507417, дата прийняття та номер рішення про видачу
ліцензії: 21.04.2011 р. № 676, строк дії ліцензії з 21.04.2010 по 20.04.2015,
- Ліцензія НКРЕ на розподіл природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних
родовищ, серія АГ номер 507416, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії:
21.04.2011 р. № 676, строк дії ліцензії з 21.04.2010 по 20.04.2015,
- Лист Донецького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету
України від 22.12.2011 № 01-38/3938,
- Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики України від 28.12.2011 № 129 «Про встановлення граничного рівня ціни на
природний газ установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевого бюджетів»,
- Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики України від 28.12.2011 № 131 «Про встановлення тарифів на транспортування та
постачання природного газу»,
- Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики України від 28.12.2011 № 137 «Про встановлення тарифів на транспортування
природного газу розподільними трубопроводами та постачання природного газу за
регульованим тарифом для ПАТ «Донецькміськгаз».

Т.в.о. голови комітету з конкурсних торгів,
провідний інженер

О.П. Артьомова
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