
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 Переговорна процедура(скорочена). 

 

Закупівля здійснюється Замовником з урахуванням 

Річного плану закупівель на 2021 рік та Річного плану 

закупівель на 2022 рік. 

3 Ідентифікатор закупівлі UA-2021-10-23-001039-b 

4 Обґрунтування технічних 

та якісних характеристик 

предмета закупівлі 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі 

визначені відповідно до потреб замовника та з 

урахуванням вимог законодавства, а саме Кодексом 

газотранспортної системи, затвердженим Постановою 

НКРЕКП від 30.09.2015 року №2493, Кодексом 

газорозподільних систем затвердженим Постановою 

НКРЕКП від 30.09.2015 року №2494 та Правилами 

постачання природного газу, затвердженими Постановою 

НКРЕКП від 30.09.2015 року №2496. 

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. 

Підстава для проведення переговорів – п. 3 ч.2 ст. 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, відповідно 

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 року; 



-  розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 

жовтня 2021 р. № 1234-р "Деякі питання діяльності 

акціонерного товариства “Національна акціонерна 

компанія “Нафтогаз України”;  

- протоколу державної служби України з надзвичайних 

ситуацій № 15/09-21 від 12 жовтня 2021 року 

Експертної комісії ДСНС України з визначення рівнів 

та класів надзвичайних ситуацій; 

-  протоколу № 26 позачергового засідання обласної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій  Львівськoї  ОДА від 11 

жовтня 2021 року;   

-  експертного висновку про ситуацію, яка складається 

на території області у зв’язку з відсутністю 

постачання природного газу бюджетним установам 

на осінньо-зимовий період 2021-2022 р., 

затверджений рішенням обласної комісії (Протокол 

№26 від 11.10.2021 р.) з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 

Львівської ОДА про виникнення надзвичайної 

ситуації, пов’язаної з відсутністю постачання 

природного газу для установ, організацій та 

комунальних некомерційних підприємств, що 

фінансуються з державного або місцевих бюджетів на 

осінньо-зимовий період 2021/2022 років.  

Отже, проведення переговорної процедури закупівлі з 

підстав нагальної потреби у закупівлі природного 

газу надасть можливість на законних підставах 

здійснювати розрахунки за фактично спожитий газ та 

уникнути негативних наслідків виникнення 

надзвичайної ситуації, а саме зриву опалювального 

сезону і зриву навчального процесу в навчальному 

закладі. Із врахуванням вищевикладеного та з метою 

дотримання вимог законодавства є нагальна 

необхідність здійснити закупівлю ДК 021:2015 – 

09120000-6- Газове паливо (Природний газ) шляхом 

застосування переговорної процедури. 

Таким чином, у Замовника наявні підстави для 

застосування переговорної процедури закупівлі на 

підставі п.3 ч.2 ст. 40 ЗУ «Про публічні закупівлі». 

Загальний обсяг потреби Замовника  в предметі Закупівлі 

на період з  11.2021 р. по 31.12.2022 р.  (включно) 

складає 250000  куб.м. 

Ціна  природного газу за 1000 куб. м  газу без ПДВ 

– 13 658,42 грн. з ПДВ. 

 Фахівець з публічних закупівель                                     Яремій Ю.В. 

  23.10.2021 р. 


