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Назва предмета закупівлі
та очікувана вартість

2

Обґрунтування технічних
та якісних характеристик
предмета закупівлі

Послуги
розподілу природного газу код за ДК
021:2015 -65210000-8 Розподіл газу.
Очікувана вартість: 22 500 (двадцять дві тисячі
п ’ятсот) гривень 00 копійок з ПДВ.
Переговорна процедура закупівлі застосовується
замовником як виняток у разі наявності підстав, що
визначені частиною 2 статті 40 Закону, а саме:
переговорна
процедура
закупівлі
застосовується
замовником як виняток у разі якщ о роботи, товари чи
послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані
виключно певним суб’єктом господарю вання за наявності
випадку відсутності конкуренції з технічних причин.
Відповідно до частини другої статті 5 Закону
України «Про природні монополії» зведений перелік
суб'єктів
природних
монополій
ведеться
Антимонопольним
комітетом України на підставі
реєстрів суб'єктів природних монополій у сфері житловокомунального
господарства,
що
формуються
національною
комісією,
що
здійсню є
державне
регулю вання у сфері комунальних послуг, а в інших
сферах, в яких діють суб'єкти природних монополій, національними
комісіями
регулю вання
природних
монополій у відповідній сфері або органами виконавчої
влади, що здійсню ю ть функції такого регулювання до
створення зазначених комісій. Пунктом 7 Порядку
складання та ведення зведеного переліку суб'єктів
природних монополій, затвердженим розпорядженням
Антимонопольного комітету України від 28 листопада
2012 № 874-р (далі •• Порядок) передбачено, що зведений
перелік суб’єктів природних монополій розміщується
щомісяця до 20 числа на офіційному веб-сайті
А нтимонопольного
комітету
України
(http://www. am c. gov.u a).
Станом на дату проведення переговорів на вебсайті А нтимонопольного комітету України розміщено
зведений перелік суб’єктів природних до якого включено
АКЦІОНЕРНЕ
ТО ВА РИ СТВО
«ОПЕРАТОР
ГАЗО РОЗПО ДІЛЬН ОЇ
СИ СТЕМ И
"КИЇВОБЛГАЗ».
Таким чином, згідно з Порядком АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМ И
"КИЇВОБЛГАЗ»
займає
монопольне
становищ е на ринку щодо розподілу газу на території
К иївської області та є єдиним постачальником послуг
розподілу газу на території К иївської області.
Відповідно до положень Закону України «Про
природні монополії» та Положення про Національну
комісію, що здійсню є державне регулю вання у сферах

О бґрунтування очікуваної
вартості предмета
закупівлі, розміру
бюджетного призначення

енергетики та комунальних послуг, затвердженого
Указом П резидента України від 10.09.2014 № 715, до
повноважень НКРЕКП належить формування та ведення
реєстру суб’єктів природних монополій, діяльність яких
регулюється НКРЕКП.
Згідно із ст. 5 Закону України «Про природні
монополії» до сфери діяльності суб’єктів природних
монополій віднесено, зокрема, розподіл природного газу.
А КЦІОНЕРНЕ
ТО ВА РИ СТВО
«ОПЕРАТОР
ГАЗО РОЗПО ДІЛЬН ОЇ
СИ СТЕМ И
"КИЇВОБЛГАЗ»
включено до зведеного Реєстру суб’єктів природних
монополій, які провадять свою діяльність у сфері
енергетики, що розміщ ений на офіційному інтернет-сайті
НКРЕКП (http://w w w .nerc.gov.ua).станом на 31.01.2021
року
А КЦІО Н ЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР
ГА ЗО РОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМ И "КИЇВОБЛГАЗ», (код
ЄДРПОУ 20578072, місцезнаходження: 08150, Київська
область, Києво-Святош инський
р-, м.Боярка, вул.
Ш евченка, 178)
належить до суб’єктів природних
монополій в Київській області на ринку енергетики.
Отже, РСЦ ГСЦ, МВС в Київській області (філія ГСІД
М ВС) як замовник торгів, через відсутність конкуренції,
в тому числі з технічних причин, не має можливості
здійсню вати закупівлю послуг розподілу газу в інших
організацій.______________________________________________
Для розрахунку очікуваної вартості послуг
розподілу
природного
газу
використовувались
інформація про тарифи на послуги з розподілу ггазу та
ціни
попередніх
власних
закупівель,
а ' також
аналогічних/ідентичних закупівель минулих періодів, про
які міститься
інформація в електронній
системі
закупівель «Ргогогго» з урахуванням індексу інфляції.
22 500 (двадцять дві тисячі п ’ятсот) гривень 00 копійок з

пдв.

