
МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В І Д Д І Л  О С В І Т И
81600 м. Миколаїв, Львівської області, вул. Р. Шухевича, 12 тел. (241) 51-126 

http://mykosvita.at.ua, е -  mail: mykosvita @ukr.net

22.01.2015 p. № 08-05/

ОБҐРУНТУВАННЯ 
застосування процедури закупівлі

1. Замовник:

1.1. Найменування - відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації 

Львівської області.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 02144619.
1.3. Місцезнаходження - вул. Р. Шухевича 12, Львівської області, Миколаївського 

району, м. Миколаїв, 81600 .

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками 

(прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із 

зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail) -  Лобик Орест Павлович, 

керівник відділу освіти, вул. Р. Шухевича 12, Львівська область, Миколаївський 

район, м. Миколаїв, 81600; 032-41-51-126.

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про 

застосування переговорної процедури закупівлі - 22 січня 2016р.

2. Інформація про предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі -  35. 22.1 (65210000-8 „Розподіл газу”).
2.2. Кількість товару, вид робіт або послуг -868,35 m3 .

2.3. Місце надання послуг -  установи освіти Миколаївського району, Львівської 

області.
2.4. Строк надання послуг -  лютий -  грудень 2016р.

3. Інформація про учасника процедури закупівлі:

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи -  Публічне акціонерне товариство „Львівгаз”.

3.2. Ідентифікаційний код - 03349039
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3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання/реєстрації фізичної 

особи, телефон, телефакс - вул..Золота,42, м. Львів, 79039.

4. Умови застосування переговорної процедури закупівлі - ПАТ „Львівгаз” 

значиться у зведеному переліку суб’єктів природних монополій (станом на

06.01.2016 р. № 59,) що ведеться Антимонопольним комітетом України на підставі 

реєстрів суб’єктів природних монополій у сфері житлово-комунального 

господарства, що формується національною комісією , що здійснює державне 

регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, або іншими органами, що 

склали та ведуть реєстр, а також на підставі листа НКРЕКП від 29.12.2015 р. 

№13940/21/61-15.

5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання переговорної 

процедури закупівлі -ПАТ „Львівгаз” значиться у зведеному переліку суб’єктів 

природних монополій (станом на 06.01.2016 р. № 59,) що ведеться 

Антимонопольним комітетом України на підставі реєстрів суб’єктів природних 

монополій у сфері житлово-комунального господарства, що формується 

національною комісією , що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та 

комунальних послуг, або іншими органами, що склали та ведуть реєстр, а також на 

підставі листа НКРЕКП від 29.12.2015 р. №13940/21/61-15.

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної 

процедури закупівлі: Перелік суб’єктів природних монополій (станом на 06.01.2016 

р. № 59,) що ведеться Антимонопольним комітетом України на підставі реєстрів 

суб’єктів природних монополій у сфері житлово-комунального господарства, що 

формується національною комісією , що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики та комунальних послуг, або іншими органами, що склали та ведуть

підставі листа НКРЕКП від 29.12.2015 р. №13940/21/61-15.
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