
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, його категорія:

Найменування замовника: Калинівський технологічний коледж
Місцезнаходження замовника: 22403, Вінницька область, м. Калинівка, 

вул. Маяковського, 29
Ідентифікаційний код замовника: 03062906
Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави 

або територіальної громади
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних 

класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за 
наявності): Газове паливо - 09120000-6.

Кількість, місце та строк поставки товарів, виконання робіт чи надання 
послуг:

Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 170000м3.
Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 22403, 

Вінницька область, м. Калинівка, вул. Маяковського 29
Найменування переможця процедури закупівлі (для юридичної особи) або 

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи): ТО В 
«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг»

Ціна пропозиції 2814180,00 (з ПДВ).
Закупівля зареєстрована за ідентифікатором: № ЦА-2021-10-20-005763-а.

Обґрунтування

Виникнення особливих економічних обставин з негайною ліквідацією 
наслідків надзвичайних ситуацій

Враховуючи пониження температури зовнішнього повітря та початок 
опалювального сезону 2021/2022 років з метою запобігання негативним 
наслідкам, які стануться через відсутність опалення та гарячого водопостачання, 
Замовник звернувся до Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій для отримання висновку стосовно виникнення 
надзвичайної ситуації пов’язаної з відсутністю постачання природного газу 
бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021/2022 років.

Листом 11,10.2021р. № 18 Замовник отримав відповідь (висновок) від 
Обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій Вінницької обласної державної адміністрації стосовно виникнення 
надзвичайної ситуації пов’язаної з відсутністю постачання природного газу 
бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021/2022 років.



Таким чином, у Замовника наявні підстави для застосування переговорної 
процедури закупівлі на підставі п.З ч.2 ст. 40 ЗУ «Про публічні закупівлі».

Обгрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного 
призначення відповідно до кошторису становить 2814180,00 грн. (з ПДВ)

Фахівець з публічних закупівель/
уповноважена особа Галина СОЛОНЕНКО


