ОБҐРУНТУВАННЯ
ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ,
РОЗМІРУ
БЮДЖЕТНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ,
ОЧИКУВАНОЇ
ВАРТОСТІПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ЗА КОДОМ ДК 021:2015 - 09120000-6 - Газове
паливо (ПРИРОДНИЙ ГАЗ), ІДЕНТИФІКАТОР ЗАКУПІВЛІ иА-2021-11-17-014418-а.
Назва предмета закупівлі: Газове паливо код ДК 021:2015 —09120000-6.
Ідентифікатор закупівлі: ІІА-2021-11-17-014418-а.
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
1.
Предмет закупівлі: Код ДК 021:2015 - 09120000-6 Газове паливо .
Обсяг закупівлі
№ Найменування предмета закупівлі Одиниця виміру
природного
газу
Природний газ
1.
куб. м.
205000
2. Постачальник природного газу - це суб’єкт господарювання, який на підставі
ліцензії здійснює діяльність з постачання природного газу.
3. При постачанні природного газу замовнику постачальник повинен керуватися
наступними нормативно-правовим актам:
-Законом України «Про ринок природного газу»;
-Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП) №2496 від 30.09.2015 «Про
затвердження Правил постачання природного газу» (надалі - Правила постачання
природного газу);
-Постановою НКРЕКП №2493 від 30.09.2015 «Про затвердження Кодексу
газотранспортної системи» (надалі - Кодекс ГТС), Постановою НКРЕКП №2494 від
30.09.2015 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем» (далі - Кодекс ГРМ);
-Постановою НКРЕКП №3013 від 24.12.2019 «Про встановлення тарифів для ТОВ
«ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного газу для точок
входу і точок виходу на регуляторний період 2020 - 2024 роки»;
- іншими нормативно-правовими актами України, що регулюють відносини у сфері
постачання природного газу, уклали цей договір постачання природного газ.
4. За розрахункову одиницю газу приймається один метр кубічний (м3), приведений
до стандартних умов: температура 293,18 К (20°С), тиск газу (Р) 101,325 кПа (760 мм рт.
ст.).
5. Фізико-хімічні показники природного газу, який передається Постачальником
Споживачеві у пунктах приймання-передачі, повинні відповідати вимогам, визначеним
розділом III Кодексу ГТС та Кодексом ГРМ.
6. Місце поставки товару : 42001 Сумська обл. М. Ромни, вулиця Маяковського,
будинок 64.
7 Режим використання природного газу протягом розрахункового періоду (в т.ч.
добове використання) Споживач визначає самостійно в залежності від своїх власних
потреб.
Обґрунтування очікуваної вартості/ розміру бюджетного призначення: очікувана
вартість - 3393570,00 грн.
Ціна на газ розраховується у відповідності до Меморандуму про взаєморозуміння
щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання
гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 рр. від 30 вересня 2021 р .
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