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))
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної
вартості предмета закупівлі: ДК 021:2015 - 09120000-6 Газове паливо (Природний газ для
опалення гуртожитку Комунальний заклад “Херсонський фаховий коледж музичного
мистецтва” Херсонської обласної ради) на період з листопада 2021 року по грудень 2022 року
включно з очікуваною вартістю 165 540 грн. (сто шістдесят п`ять тисяч п`ятсот сорок грн.),
в обсязі 10 000 м куб.
З метою забезпечення постачання природного газу для потреб Комунального закладу
“Херсонський фаховий коледж музичного мистецтва” Херсонської обласної ради на період з
листопада 2021 року по грудень 2022 року оголошено повідомлення про намір укласти договір
про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель (скорочена). Ідентифікатор
закупівлі: UA-2021-10-26-002075-c.
Посилання на процедуру закупівлі в електронній системі закупівель:
https://www.dzo.com.ua/tenders/13143577
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
165540,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом
споживання (річного та місячного) природного газу за період листопад-грудень 2021 року (2000
м куб.) та за період січень-грудень 2022 року (8000 м куб.). Загалом: 10 000 м куб. Замовником
здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів на основі положень пункту 3 розпорядження
Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2021 р. № 1234-р «Деякі питання діяльності
акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України» та п.10
Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері
постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді
2021/2022 рр. від 30.09.2021р., де зазначено, що для установ та організацій, що фінансуються з
державного або місцевих бюджетів, та використовують природний газ для забезпечення всіх
своїх потреб, пропозиція укладати договори постачання природного газу із строком поставки
до 31 грудня 2021 року та, окремо, на весь 2022 рік буде здійснюватися за фіксованою ціною 13659,63 гривень за 1000 куб.м (без ПДВ та без урахування тарифу на послуги з
транспортуванню природного газу). Зазначена ціна та визначені обсяги газу будуть діяти до 31
травня 2022 року (включно), а в подальшому переглянуті відповідно до умов договору
постачання природного газу. Всього ціна газу за 1000 куб. м з ПДВ, з урахуванням тарифу на
послуги транспортування та коефіцієнту, який застосовується при замовленні потужності на
добу становить 16 554,00 грн.
Обґрунтування технічних характеристик. Термін постачання — з дати укладання
договору по 31.12.2022р.
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.

Якість природного газу, який постачається повинен відповідати вимогам ГОСТ 5542-87
«Гази горючі природні для промислового і комунально-побутового призначення Технічні
умови».
Постачальник повинен забезпечити поставку природного газу до газорозподільної
системи Оператора ГРМ, технічні та якісні характеристики якого відповідають нормам діючого
на території України законодавства, державним, міжнародним стандартам та вимогам
державної політики України в галузі захисту довкілля.
Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується повинні
відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України діючими
на період постачання товару
Оскільки розглядається проведення переговорної процедури (скорочена) відповідно до
п. 3 частини 2 статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі” – «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» - то немає
можливості здійснити порівняння ціни. Тому визначаємо ТОВ “Газопостачальна компанія
“Нафтогаз Трейдинг” як постачальника з оптимальним поєднанням ціни та якості.
Заступник голови тендерного комітету
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