Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(закупівля UA-2021-10-23-002086-a)
1. Назва предмета закупівлі
Природний газ (код за ДК 021:2015 - 09120000-6 Газове паливо)

2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Пункт Закону:
Для потреб Замовника необхідно здійснити Закупівлю на підставі пункту 3 частини 2
статті 40 Закону, а саме: якщо у замовника виникла нагальна потреба здійснити закупівлю
у разі виникнення особливих економічних чи соціальних обставин, пов'язаних з негайною
ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, що унеможливлюють дотримання
замовником строків для проведення тендера.
Обгрунтування:
Враховуючи пониження температури зовнішнього повітря та початок опалювального
сезону 2021/2022 років з метою запобігання негативним наслідкам, які стануться через
відсутність опалення, Замовник звернувся до Департаменту з питань оборонної роботи,
цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської обласної
державної адміністрації для отримання висновку стосовно виникнення надзвичайної
ситуації у зв’язку з відсутністю постачання природного газу бюджетним установам на
осінньо-зимовий період 2021-2022 років.
Листом від 11 жовтня 2021 року № 04-07/1694 Замовник отримав відповідь (висновок) від
Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними органами Полтавської обласної державної адміністрації з Протоколом
Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
Полтавської області стосовно виникнення надзвичайної ситуації у зв’язку 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.3 ч.2 ст. 40 ЗУ «Про публічні закупівлі».

3. Обґрунтування очікуваної
бюджетного призначення

вартості

предмета

закупівлі,

розміру

Загальний обсяг потреби Замовника в предметі Закупівлі на період з ___ жовтня 2021 року
по 31 грудня 2022 року (включно) складає 44,0 тис. куб. м.
Очікувана вартість предмета закупівлі- 728376,00 грн. (сімсот двадцять вісім тисяч триста
сімдесят шість грн. 00 коп.) з ПДВ.
Ціна природного газу за 1000 куб. м газу без ПДВ – 13 658,42 грн.,
крім того податок на додану вартість за ставкою 20%,
крім того тариф на послуги транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з
газотранспортної системи – 124,16 грн. без ПДВ, коефіцієнт, який застосовується при
замовленні потужності на добу наперед у відповідному періоді на рівні 1,10 умовних одиниць,

всього з коефіцієнтом – 136,576 грн., крім того ПДВ - 20% , всього з ПДВ – 163,89 грн. за
1000 куб. м.
Всього ціна газу за 1000 куб. м з ПДВ, з урахуванням тарифу на послуги транспортування та
коефіцієнту, який застосовується при замовленні потужності на добу, за цим Договором
становить 16 554,00 грн.
Розмір бюджетного призначення визначений відповідно до кошторису на 2021 рік, становить
198648,00 грн. На 2022 рік - 529728,00 грн.

