
 

На виконання Постанов Кабінету Міністрів Українивід 1 серпня 2013 р. № 631 і 

від 11 жовтня 2016 р. № 710 (із змінами, затвердженими Постановою Кабінету 

Міністрів Українивід 16 грудня 2020 р. № 1266): 
Інформація щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення 

 
Ідентифікатор закупівлі:  UA-2021-02-02-000827-a 

Предмет закупівлі: код ДК 021:2015 – 09123000-7 - Природний газ  

Процедура закупівлі: переговорна процедуращо проводиться з підстав, визначених  у п.1 ч.2  

ст. 40 Закону, а саме  якщо було двічі відмінено процедуру відкритих торгів через 

недостатню кількість тендерних пропозицій. 

Обґрунтуваннятехнічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної 

вартості та/або розміру бюджетного призначення: 

 

 Якість та інші фізико-хімічні характеристики природного газу, який поставляється, 

повинні відповідати параметрам ГОСТу5542-87 "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. 

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). 

Ціна на товар встановлюється у відповідності до п. 32 ч. 1 ст.1 Закону та  ст. 12 ЗУ «Про 

ринок природного газу» від 09.04.2015 №329-VIII та повинна включати до вартості ціни 

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 

Товар повинен відповідати вимогам безпеки руху, охорони праці, екології та пожежної 

безпеки. Учасник гарантує, що товар (природний газ) є таким, що не має негативного впливу 

на навколишнє довкілля та передбачає застосування необхідних заходів із захисту довкілля, 

тобто учасник гарантує, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають 

встановленим законодавством нормам.  

При розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі, враховуючи потребу закладу 

у визначених обсягах, ціна товару визначалась за наслідками моніторингу цін  фірм-

постачальників природного газу щодо можливості постачання протягом 2021 року 

природного газу закладу та ціни за 1 м3 природного газу, а саме:  ТОВ «ПРОМГАЗ 

СІТІ»;ТОВ «Полтавагаз збут»;ТОВ «Сумигаз збут»; ТОВ «ХАРКІВГАЗ ЗБУТ»; ПП "ФІРМА 

«АЛЬПАРІ ХХІ»" тощо. 

 

 


