
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-2021-10-15-001877-c,  очікувана  вартість 

закупівлі   565319,10 грн. 

ОБГРУНТУВАННЯ 

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 розірванням договору на постачання природного 

газу,  з метою     постачання природного газу  до навчальних закладів на протязі  жовтня - 

грудня існує  нагальна  необхідність в закупівлі  природного газу  в  кількості   34150 куб. м. 

із застосуванням переговорної процедури закупівлі на підставі  п.3 частини 2 статті 40 Закону 

України «Про публічні закупівлі»  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». 

Замовник:  Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Білоцерківської 

сільської ради Миргородського району Полтавської області 

Код ЄДРПОУ: 40213202 

Вид процедури: переговорна процедура 

 Ідентифікатор закупівлі:   UA-2021-10-15-001877-c 

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

газ) 

 Очікувана вартість предмета закупівлі 565319,10 грн.  (п’ятсот шістдесят п’ять     тисяч  

триста дев’ятнадцять гривень   10 копійок) грн. з ПДВ.  

1. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати технічним 

умовам та стандартам, передбаченим законодавством України діючими на період постачання 

товару.  

1. Місця постачання природного газу здійснюються за адресами закладів, що підпорядковані 

замовнику: 

Красногорівський  ЗЗСО I-III ступенів с. Красногорівка вул. Гоголя 39 

Білоцерківський  ЗЗСО  I-III ступенів с. Білоцерківка вул. Лесі Українки 9 

Подільський ЗЗСО  I-II ступенів с. Поділ вул. Дружби 38 

Рокитянський  ЗЗЗСО  I-III ступенів  с .Рокита вул. Зелена 18 

Бірківський ЗЗСО І-ІІ ступенів с. Бірки  вул.Перемоги 39 

Подільський ЗДО с.Поділ вул.Перщотравнева 19 

Рокитянський ЗДО с.Рокита Зелена 25 

 

2. Очікувана вартість предмету закупівлі  565319,10 грн.  (п’ятсот шістдесят п’ять     

тисяч  триста дев’ятнадцять гривень   10 копійок) грн. з ПДВ.  

 (визначена на  підставі  переговорів  з  учасником  переговорної процедури закупівлі    ТОВ 

«Газопостачальна компанія «Нафтогаз -Трейдинг» ). 

 

 

 Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту                                Людмила ЯКИМЕНКО 


