
ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 3 м. МУКАЧЕВО 
 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик закупівлі природного газу, розміру бюджетного призначення, очікуваної 

вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних 

коштів» (зі змінами)) 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:  

Вище професійне училище № 3 м. Мукачево, 03566191 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти 

такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета 

закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): природний газ (ДК 021:2015 – 09120000-6 Газове 

паливо).  

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями UA-2022-10-28-008276-a 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 795 000,00 грн. з ПДВ (Сімсот 

дев’яносто п’ять тисяч гривень 00 коп. з ПДВ)  Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено 

аналізом споживання (річного та місячногоприродного газу за календарний рік (бюджетний період) 2022 рік.  

Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів / послуг методом порівняння ринкових цін 

відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275.А також 

враховано підняття ціни вартості природного газу на сайті Української енергетичної біржі. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

• Технічні та якісні характеристики товару, що закуповується, повинні відповідати технічним 

умовам та стандартам, передбаченим законодавством України, діючими на період постачання 

товару. 

• Фізико-хімічні показники газу природного, який постачається Замовнику, повинні 

відповідати міждержавному ДСТУ 5542-87, Кодексу газорозподільних систем, 

затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2494, Кодексу 

газотранспортної системи, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 

2493. 

• Якість газу, що передається Споживачу на межі балансової належності, має відповідати 

вимогам, встановленим державними стандартами, технічними умовами, нормативно-

технічними документами      щодо його якості. 

• 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). 

• Під час виконання договору про закупівлю учасник зобов’язується дотримуватись 

передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захистудовкілля, 

в тому числі тих, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища». 

• Учасники зобов’язані надати відповідне документальне підтвердження про наявність у штаті 

учасника не менше одного працівника, що пройшов навчання у сфері охорони праці та 

пожежної безпеки, з наданням у складі пропозиції скан-копії посвідчення про перевірку знань 

з охорони праці, протоколу (або витягу з протоколу) засідання комісії з перевірки знань про 

охорону праці, а також посвідчення про проходження навчання з питань пожежної безпеки. 

• Учасником надається інформація у довільній формі щодо зобов'язань учасника дотримуватись 

заходів із захисту довкілля, в тому числі із зазначенням переліку обов’язків суб’єкта 

господарювання у сфері захисту довкілля, що передбачені згідно чинного законодавства. 



Умови постачання природного газу замовнику повинні відповідати наступним нормативно-правовим 

актам: 

• Закону України «Про ринок природного газу» № 329-VIII від 09.04.2015 р. та іншим 
нормативно- правовим актам, прийнятим на виконання Закону України «Про ринок 
природного газу»; 

• Правилам постачання природного газу, затвердженими постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 

№ 2496 

Розмір бюджетного призначення: 795 000,00 грн. з ПДВ (Сімсот дев’яносто  п’ять  тисяч  гривень 00 коп. з 

ПДВ) згідно з кошторисом. 

Обґрунтування технічних характеристик. Термін постачання — з 01 січня 2023року (або з дати укладання 

договору) по  31 березня 2023 року. 

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання природного газу. За одиницю виміру 

кількості природного газу приймається метри кубічні. Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних 

потреб об’єктів замовника, та враховуючи обсяги споживання переднього календарного року, становить 48024 м³  

на  січень – березень 2023 р. 

 

 


