ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування процедури закупівлі в одного учасника
1. Замовник:
1.1. Найменування - Державний архів Івано-Франківської області.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 03494623.
1.3. Місцезнаходження - Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ,
вул. Сагайдачного, 42а, 76006.
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі
(прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із
зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail) – Білінчук
Дмитро Володимирович – заступник директора, голова комітету з
конкурсних торгів, 034-22-6-38-16, daifo@if.archives.gov.ua .
1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого
належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ) - Державний архів Івано-Франківської області, 03494623.
1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення
про застосування процедури закупівлі в одного учасника – 04 березня
2014 року.
2. Джерело фінансування закупівлі - Державний бюджет України.
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі - Код ДК 016-2010 – 06.20.1
товар газ природний для газопостачання Державного архіву області по
вул. Сагайдачного, 42а.
3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг – 37177 м. куб.
газопостачання Державного архіву області по вул. Сагайдачного, 42а.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг - м. ІваноФранківськ, вул. Сагайдачного, 42а.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг - з 01
січня по 31 грудня 2014 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 «Івано-Франківськгаз» .
4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер – 03361046.
4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної
особи, телефон, телефакс - 76010, м. Івано-Франківськ,
вул. Ленкавського, 20, тел. 03422501651
5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника відсутність конкуренції на послуги, які можуть бути надані тільки
певним виконавцем, за відсутності при цьому альтернативи.
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6. Причини та обставини, якими керувався .замовник під час обрання
процедури закупівлі в одного учасника - відсутність конкуренції на послуги,
які можуть бути надані тільки певним виконавцем, за відсутності при
цьому альтернативи.
7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування
процедури закупівлі - стаття 5 Закону України «Про природні монополії»
та пункт 6.4 Розпорядження Антимонопольного комітету України
від 12.12.2006 №537-р «Про затвердження Положення про складання та
ведення переліку суб’єктів природних монополій» .

Голова комітету з конкурсних торгів

Д. В. Білінчук

