
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(закупівля UA-2021-09-16-001125-c)

1. Назва предмета закупівлі

Природний газ (код за ДК 021:2015 - 09120000-6 - Газове паливо)

2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
Відносини між газопостачальними, газорозподільними, газотранспортними підприємствами та

споживачами природного газу (крім населення) регулюються наступними документами:
 Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII;
 Закон України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 № 329 - VIII;
 Правила постачання природного газу, затвердженими Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496;
 Кодекс газорозподільних систем, затверджений Постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2494;
 Кодекс газотранспортної системи, затверджений Постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2493.

Якість Товару, який передається Постачальником Споживачу в пунктах призначення, має
відповідати вимогам ГОСТ 5542-87 «Гази горючі природні для промислового та комунально-
побутового призначення. Технічні умови». Технічні та якісні характеристики предмету
закупівлі повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим
законодавством України діючим на період постачання товару.

Якість природного газу, що видобувається на території України та передається до ГТС та
ГРМ, повинна відповідати технічним вимогам ТУ 320.001.58764-007-95 «Гази горючі
природні, що подаються в магістральні газопроводи» та ТУ 320.001.58764-008-95 «Гази
горючі природні, що подаються з родовищ в промислові газопроводи та окремим споживачам.

Технічні та якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати
встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам законодавства (державним
стандартам, технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.
Учасник повинен використовувати систему екологічного управління.

3. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення

Закупівля природного газу планувалась та оголошувалась на очікувану вартість відповідно до
бюджетного запиту на 2021 рік. Очікувана вартість предмета закупівлі-435000,00 грн.
(чотириста тридцять п'ять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ.
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі визначено відповідно до Методики
визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. Для визначення очікуваної вартості
природного газу було застосовано метод порівняння ринкових цін - це метод визначення
очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації
про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій.


