
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення та очікуваної вартості предмету закупівлі згідно коду за ДК 

021:2015 (CPV 2008) - 09120000-6 – Газове паливо (природний газ), ідентифікаційний 

номер в електронній системі закупівель: UA-2021-06-10-000211-b, очікувана вартість 

закупівлі 648000 грн. 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі 

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 

16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 

№631 і від 11.10.2016 №710», постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 

«Про ефективне використання бюджетних коштів» зі змінами від 05.01.2021 р.  

Мета проведення закупівлі: в зв’язку з розірвання договору на постачання природного газу, 

з метою опалення навчальних закладів Білоцерківської сільської ради у 2 півріччі 2021 року 

існує необхідність в закупівлі  природного газу в кількості 54000 куб. м. 

Замовник: Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Білоцерківської 

сільської ради Миргородського району Полтавської області 

Код ЄДРПОУ: 40213202 

Вид процедури: відкриті торги. 

 Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-06-10-000211-b 

Предмет закупівлі: за ДК 021:2015 (CPV 2008) - 09120000-6 – Газове паливо (природний 

газ) 

 Очікувана вартість предмета закупівлі: 648000 грн. (шістсот сорок вісім тисяч    

гривень 00 копійок) грн. з ПДВ.  

1. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: з метою здійснення даної 

закупівлі визначені наступні  технічні та якісні характеристики: 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ,  

ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

(ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ) 

Таблиця 1 

№ 
п/п 

НАЙМЕНУВАННЯ 

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 
ОБСЯГ У 

РАЗІ 

ЗАКУПІВЛІ 

СПОСІБ 

ПОСТАЧАНН

Я ТОВАРІВ 

ПЕРІОД ПОСТАЧАННЯ 

ТОВАРУ(ІВ) 

1.  природний газ 

 

згідно коду ДК 021:2015 

(CPV 2008) – 09120000-6 

- Газове паливо 

54000 м.куб.  

 

власними 

силами 

учасника-

переможця 

протягом строку 

визначеного умовами 

Договору (до 31.12.2021 

року, якщо іншого строку 

не визначено умовами 

Договору) 

 

Розділ І. ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
1. Відносини між газопостачальними, газорозподільними підприємствами та 

споживачами природного газу регулюються наступними документами:  

• Закон України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 № 329-VIII;  

• Правила постачання природного газу, затверджені постановою Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 

30.09.2015 № 2496; 



2. Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується повинні 

відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України 

діючими на період постачання товару.  

3. Якість та інші фізико-хімічні характеристики природного газу, який передається, 

повинні відповідати вимогам ДСТУ 5542-87 «Гази горючі природні для промислового 

і комунально-побутового призначення. Технічні умови». 

4. Товар повинен бути сертифікований у встановленому законом порядку та відповідати 

державним стандартам України. 

5. 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). 

6. У вартість товару необхідно включити сплату податків та інших зборів та обов’язкових 

платежів в т. ч. ПДВ, необхідно зазначати ціну товару, за якою він відпускається 

покупцям з урахуванням вартості замовлення потужності. 

7. Предмет закупівлі (продукція, тара, пакування, транспортування, послуги, роботи і т.п.) 

не повинні завдавати шкоди навколишньому середовищу та передбачати заходи щодо 

захисту довкілля. 

2. Очікувана вартість предмету закупівлі: 648000 грн. (шістсот сорок вісім тисяч    

гривень 00 копійок) грн. з ПДВ. (визначена на підставі середніх ринкових цін на природний 

газ з урахуванням вартості замовлення потужності). 

 


