
28.08.2021 р.  
ОБҐРУНТУВАННЯ  технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної 
вартості предмета закупівлі 
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних 
коштів» (зі змінами)) 
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником та назви відповідних класифікаторів 
предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Природний газ код за  ДК 021:2015:09120000-6-
Газове паливо: Природний газ (код за ДК 021:2015:09123000-7–Природний газ) 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги   UA-2021-08-28-006499-a . 
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 2 060 000  грн. Визначення очікуваної 
вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом споживання природного газу закладами замовниками за жовтень-грудень 
місяць.  Розрахунок очікуваної вартості товару здійснено методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики 
визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України 18.02.2020 № 275. 
При цьому розрахунок очікуваної вартості проводився згідно з аналізом середнього значення цін на європейських хабах, цін 
постачальників на природний газ на дату формування очікуваної вартості предмета закупівлі, враховуючи тенденцію коливання 
ринкових цін. Інформація з сайту https://www.ueex.com.ua/rus/exchange-quotations/natural-gas/medium-and-long-term-
market/(«Біржові котирування» - «Природний газ» - графік «Приведена вартість природного газу на європейських хабах до 
кордону України»). 
Нормативно-правове регулювання. Закупівля природного газу, технічні та якісні характеристики предмета закупівлі 
регулюються та встановлюються Законом України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 № 329-VIII (із 
змінами);  правила постачання природного газу, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2496 (із змінами). 
Обґрунтування технічних характеристик. Термін постачання — з дати укладання договору до 31.12.2021 р. 
Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання природного газу. За одиницю виміру кількості газу при його 
обліку приймається один кубічний метр (куб. м), приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів Цельсія, 
тиск газу (P) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа). 
         Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності, дотримання санітарних норм на об’єктах замовника, враховуючи обсяги 
споживання за жовтень-грудень  2020 року, на жовтень-грудень 2021 р. становить  103 000  метрів кубічних. 
Обґрунтування якісних характеристик. Якість та інші фізико-хімічні характеристики природного газу, який поставляється, 
повинні відповідати параметрам ГОСТу 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового 
назначения. Технические условия". 
Калорійність природного газу: теплота згоряння (нижча) повинна бути не нижчою за 8 050 ккал/ м3. 
Ціна на товар встановлюється учасником у відповідності до п. 32 частини 1 ст.1 Закону та  ст. 12 ЗУ «Про ринок природного 
газу» від 09.04.2015 №329-VIII та повинна включати до вартості ціни тендерної пропозиції вартість послуг, пов’язаних з 
постачанням газу до точки входу в газорозподільну систему, до якої підключено об’єкти замовника, а саме: витрати щодо 
транспортування природного газу для точок входу і точок виходу у відповідності з тарифами, що встановлені згідно постанов 
НКРЕКП та не включати до вартості тендерної пропозиції вартість послуг з розподілу природного газу. 
  

 


