
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання 

державних коштів» (зі змінами)). 

Замовник  - Державний навчальний заклад "Новояворівське вище професійне 

училище", місцезнаходження - вул. Шевченка, 20, м. Новояворівськ, Львівська обл., 

81053, код ЄДРПРОУ – 05536969. 

 

1 Назва предмета закупівлі  ДК 021:2015 09120000-6 – Газове паливо (09123000 - 7 

–  Природний газ.) 

2 Вид процедури Відкриті торги. 

3 Ідентифікатор закупівлі UA-2021-09-16-012053-b 

4 Обґрунтування технічних 

та якісних характеристик 

предмета закупівлі 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик. 

Термін постачання — до 31.12.2021 року.  

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг 

споживання природного газу. За одиницю виміру 

природного газу приймається метр.куб. Обсяг природного 

газу, необхідний для забезпечення діяльності навчального 

закладу відповідно до виділених кошторисних 

призначень становить 29000 метр.куб. на жовтень –

грудень 2021 р. 

Умови постачання природного газу замовнику повинні 

відповідати наступним нормативно-правовим актам: 

—Закону України «Про ринок природного газу»; 

—Правилам постачання природного газу (затверджені 

постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

від 30.09.2015 № 2496 (зі змінами)). 

— іншим нормативно-правовим актам, прийнятим на 

виконання Закону України «Про ринок природного газу». 

 Фізико-хімічні показники газу природного, який 

постачається замовнику, повинні відповідати 

положенням Кодексу газотранспортної системи, Кодексу 

газорозподільних систем. Якість газу, що передається 

споживачу на межі балансової належності, має 

відповідати вимогам, встановленим державними 

стандартами, технічними умовами, нормативно-

технічними документами щодо його якості. 

 Під час здійснення цієї закупівлі стосовно технічних, 

якісних характеристик предмета закупівлі передбачається 

необхідність застосування заходів із захисту довкілля. 

 

 

5 Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

822000,00(Вісімсот двадцять дві тисячі гривень 00 

коп.)гривень,з ПДВ. 



6 Обґрунтування очікуваної 

вартості предмета 

закупівлі, розміру 

бюджетного призначення 

   Розмір бюджетного призначення визначений відповідно 

до кошторису за загальним фондом КЕКВ 2274 на  2021 

рік і складає 822 000,00 грн. 

 Очікувана вартість предмета закупівлі була визначена із 

застосуванням Примірної методики визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої 

наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 

методом порівняння ринкових цін очікуваної вартості на 

підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої 

інформації про ціни, що міститься в мережі Інтернет у 

відкритому доступі, а також аналізу інформації про 

аналогічні закупівлі, розміщені на 

сайті https://prozorro.gov.ua. При цьому розрахунок 

очікуваної вартості проводився згідно з аналізом цін 

постачальників природного газу на дату формування 

очікуваної вартості предмета закупівлі.  

 

 

  

 

  Фахівець з публічних закупівель                                     Яремій Ю.В. 

  16.09.2021 р. 

https://prozorro.gov.ua/

