
ОБГРУНТУВАННЯ відповідно до вимог п. 4¹ Постанови КМУ від 11 жовтня 

2016 року №710 до процедури закупівлі № UA-2021-08-04-002425-a 

 

1. Назва предмету закупівлі: 

 

ДК 021:2015 - 09123000-7 – Природний газ (Природний газ - код ДК 021:2015 - 

09120000-6 - Газове паливо) 

 

2. Обгрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі: 
1. Місце поставки товару: 20603, Черкаська обл., м. Шпола, Вул. Миколи Амосова, 

10. 

2. Кількість товару – 114 115 м. куб. 

3. Природний газ (природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних 

родовищ та газ сланцевих товщ) - корисна копалина, яка є сумішшю вуглеводнів 

та невуглеводневих компонентів, перебуває у газоподібному стані за стандартних 

умов (тиск – 760 мм ртутного стовпа і температура - 20° C) і є товарною 

продукцією. 

Інші терміни використовуються у значенні, наведеному в Законі України «Про ринок 

природного газу».Відносини між газопостачальними, газорозподільними підприємствами 

та споживачами природного газу 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, затверджені постановою Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 

30.09.2015 № 2496. 

4. Вимоги до предмета закупівлі: 

Учасник повинен гарантувати якість природного газу та його фізико-хімічний склад, 

що визначаються методами, що передбачені державними стандартами та іншими 

нормативними документами (ГОСТ 5542-87).  

У складі тендерної пропозиції учасник повинен надати копію паспорта/сертифікату 

якості природного газу, що підтверджує відповідність товару ГОСТу 5542-87. 

5. Постачання газу здійснюється на межах балансової належності об’єктів 

Замовника відповідно до актів розмежування ділянок обслуговування. Перелік 

комерційних вузлів обліку газу та газоспоживаючого обладнання визначається Учасником 

та Замовником. 

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

обов’язкових платежів в т.ч. ПДВ. 

 До ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені 

учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про 

закупівлю. Ціни мають бути зазначені з урахуванням витрат на транспортування до 

газорозподільної мережі. 

Учасник торгів повинен надати копію чинного договору на транспортування 

природного газу, укладеного у відповідності до постанови НКРЕКП від 30.09.2015 року 

№2497. 

Учасник торгів повинен надати копію чинного договору на зберігання (закачування, 

зберігання, відбір) природного газу. 

Учасник торгів повинен надати копію чинного договору, укладеного Учасником з 

Оператором ГРМ на виконання робіт, пов'язаних з припиненням/обмеженням 

газопостачання споживачам на території ліцензійної діяльності з розподілу природного 

газу за місцем поставки. 



7. Учасник торгів повинен надати копію ліцензії на постачання природного 

газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом (із зазначенням території 

провадження господарської діяльності).  

Постачальник повинен бути включений до переліку суб'єктів господарської 

діяльності, які мають ліцензії з постачання природного газу, газу (метану) вугільних 

родовищ за регульованим тарифом (із зазначенням території провадження господарської 

діяльності), який розміщений на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 

8. На виконання вимог Третього енергетичного пакету щодо інтеграції 

суб’єктів у сфері постачання природного газу України до загальноєвропейських 

стандартів та загальноєвропейського ринку. Учасники зобов’язані документально 

підтвердити у складі своєї пропозиції успішне проходження сертифікації їхньої діяльності 

вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» або іншим 

аналогічним державним стандартам в сфері сертифікації діяльності підприємства, з 

наданням відповідного сертифікату. Що має бути чиним на дату подання пропозиції. 

Сертифікат ISO 9001:2015 вважається чинним за умови щорічного підтвердження. А тому 

учасники у складі пропозиції повинні надати скан-копію документа, який підтверджує 

продовження терміну дії сертифікату ISO 9001:2015 (або рішення уповноваженого органу 

сертифікації, або звіт по аудиту тощо). 

9. Калорійність природного газу: теплота згоряння (нижча) повинна бути не 

нижчою за 7600 ккал/м3. 

10. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі, повинні передбачати 

необхідність застосування заходів із захисту довкілля, відповідати вимогам Законів 

України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення 

санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та інших чинних нормативно-

правових актів України з питань екологічної безпеки, охорони навколишнього природного 

середовища, пожежної та техногенної безпеки, охорони праці та виробничої санітарії. 

11. З метою необґрунтованого заниження (демпінгу) та/або завищення ціни 

тендерної пропозиції учасник надає лист в довільній формі за підписом та печаткою 

Учасника, в якому учасник інформує щодо гарантування порядку формування своєї 

цінової пропозиції за середньоринковими цінами на газ природний.  

На підтвердження формування вартості цін за одиницю товару до середньоринкових 

цін на газ природний по країні, учасник закупівлі зобов’язаний надати також в складі 

тендерної пропозиції довідку або експертний висновок від уповноваженого органу зі 

зрізом (діапазоном) цін станом на місяць подання тендерної пропозиції Учасником даної 

закупівлі, виданої на ім’я учасника закупівлі.  

12. Інші документи, які учасник може надати для підтвердження технічних та 

якісних характеристик предмета закупівлі при подачі тендерної пропозиції.  

 

 

3. Обгрунтування очікуваної вартості, розміру бюджетного призначення: 

 

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням наявної потреби в 

закупівлі продукції. 

Очікувана вартість предмета закупівлі – 1 748 888,08 грн. 

Джерелом фінансування даної закупівлі є: 

- Місцевий бюджет – 1 484 460,53 грн. 

- Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) – 

264 427,55 грн. 


