ОБҐРУНТУВАННЯ
ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ,
РОЗМІРУ
БЮДЖЕТНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ,
ОЧИКУВАНОТ
ВАРТОСТІ!ІРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ЗА КОДОМ ДК 021:2015 - 09120000-6 - Газове
паливо (ПРИРОДНИЙ ГАЗ), ІДЕНТИФІКАТОР ЗАКУПІВЛІ ПА-2021-08-04-010017~Ь
Назва предмета закупівлі: Газове паливо код ДК 021:2015 09120000-6.
Ідентифікатор закупівлі: иА-2021-08-04-010017-Ь.
Обтрушування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
1.
1Іредмет закупівлі: Код ДК 021:2015 09120000-6 Газове паливо .

№
1.

Найменування предмета закупівлі Одиниця виміру
Природний газ

куб. м.

Обсяг закупівлі
природного
газу
74700

2. Постачальник природного газу це суб’єкт господарювання, який на підставі
ліцензії здійснює діяльність з постачання природного газу.
Учасник торгів повинен забезпечити поставку газу до точки входу в газорозподільну
систему до якої підключено Замовника.
3. Розрахунковий період за договором про закупівлю становить один місяць - з 07.00
години пертого дня місяця до 07.00 години першого дня наступного місяця включно.
4. Умови постачання природного газу замовнику повинні відповідати наступним
нормативно-правовим актам:
- Закон України «Про ринок природного газу»;
- «Правила постачання природного газу», затверджені постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енерге тики та комунальних послуг;
- 1[останова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення споживачів природним
газом»;
- іншим нормативно-правовим актам, прийнятими на виконання Закону України
«1 Іро ринок природного газу».
5. Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закупляються повинні
відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України
діючими на період постачання товару (ГОС Т 5542-87).
6. Під час виконання договору про закупівлю Учасник повинен дотримуватись
передбачених чинним законодавством України заходів із захисту довкілля.
7. За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний
метр (куб. м), приведений до стандартних умов: температура газу (І)
20 градусів за
Цсльсісм, тиск газу (Р) 760 мм ртутного стовпчика.
'
8. Місце поставки товару : 42001 Сумська обл. М. Ромни, вулиця Маяковського,
будинок 64.
Обґрунтування очікуваної вартості/ розміру бюджетного призначення: очікувана
вартість -1382671,00 грн.
Ціна на газ розраховується у відповідності до ст. 12 Закону України «Про ринок
природного газу», відповідно до вартості тендерної пропозиції не включається вартість
послуг з розподілу природного газу.
Для розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено аналіз цін
па ринку постачання природного газу, проаналізовані цінові пропозиції постачальників.
Отримана під час аналізу ринку інформація дозволила визначити обґрунтовану
очікувану вартість з урахуванням актуальних пропозицій ринку.
Т.в.о. голови тендерного комітету

