
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір 

(під час застосування переговорної процедури) 
UA-2021-02-02-016168-3

Найменування замовника: Луганська обласна прокуратура

Категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування
або правоохоронний орган

Ідентифікаційний код замовника в 02909921
ЄДР:

Місцезнаходження замовника:

Вид предмета закупівлі:

Узагальнена назва предмета 
закупівлі:

Код за Єдиним закупівельним  
словником:

Україна, місто Сєвєродонецьк, 93400, Луганська 
область, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ЛІЩИНИ, будинок 27

Товари

Газове паливо (природний газ)

ДК 021:2015:09120000-6: Газове паливо

Назва
предмета
закупівлі

Коди та назви 
відповідних 
класифікаторів 
предмета закупівлі і 
частин предмета 
закупівлі (лотів) (за 
наявності)

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце поставки 
товарів або місце 
виконання робіт 
чи надання 
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг

Газове паливо
(природний
газ)

ДК 021:2015: 
09120000-6 — Газове 
паливо

62519 метр 
кубічний

Україна, за 
адресами 
Замовника, 93400, 
Луганська область, 
за адресами 
Замовника

до 31 грудня 
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період, (днів) Тип днів Розмір оплати, (%)

Поставка товару Післяоплата 10 Календарні 100

*

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України 1050000 UAH



Інформація про учасника (учасників):

Найменування 
постачальника 
товарів, виконавця 
робіт чи надавача 
послуг

Ідентифікаційний код 
учасника в ЄДР або 
реєстраційний номер 
облікової картки 
платника податків або 
серія та номер паспорта 
(для фізичних осіб, які 
через свої релігійні 
переконання 
відмовляються від 
прийняття
реєстраційного номера 
облікової картки 
платника податків та 
офіційно повідомили про 
це відповідний 
контролюючий орган і 
мають відмітку у 
паспорті) постачальника 
товарів, виконавця робіт 
чи надавача послуг

М ісцезнаходження та 
контактні номери 
телефонів учасника 
(учасників), з яким 
(якими) проведено 
переговори

Узгоджена
ціна
пропозиції
учасника
процедури
закупівлі

ТОВАРИСТВО 3 42010964 92702, Україна, 539 990 UAH
ОБМЕЖЕНОЮ Луганська область, місто з ПДВ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Старобільськ, ПЛОЩА
"ЕНЕРА СХІД" БАЗАРНА будинок 32 А

+380646122807

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 
40 Закону України "Про публічні закупівлі"
Двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність 
достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на 
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов 
застосування переговорної процедури закупівлі
Тендерним комітетом обласної прокуратури 28 грудня 2020 року оголошено тендер на закупівлю 
газове паливо (природний газ) код згідно ДК 021:2015 - 09120000-6 за процедурою відкриті торги, 
ідентифікатор закупівлі: UA-2020-12-28-011799-C, очікувана вартість закупівлі складає 1 050 000,00 
грн (один мільйон п'ятдесят тисяч грн 00 коп.) з ПДВ. Вказану закупівлю 13 січня 2021 року було 
відмінено на підставі п. 2 ст. 32 Закону України «Про публічні закупівлі» - подання для участі у 
відкритих торгах - менше двох тендерних пропозицій.
13 січня 2021 року тендерним комітетом обласної прокуратури вдруге оголошено тендер на 
закупівлю газове паливо (природний газ) код згідно ДК 021:2015 - 09120000-6 за процедурою 
відкриті торги, ідентифікатор закупівлі: UA-2021-01-13-006228-a, очікувана вартість закупівлі 
складає 1 050 000,00 грн (один мільйон п'ятдесят тисяч грн 00 коп.) з ПДВ. Вказану тендерну 
закупівлю 29 січня 2021 року було відмінено на підставі п. 2 ст. 32 Закону України «Про публічні 
закупівлі» - подання для участі у відкритих торгах - менше двох тендерних пропозицій.


