
Обґрунтування технічних і якісних характеристик та очікуваної вартості 
предмета закупівлі : 

ДК 021:2015 код 09120000-6 – Газове паливо 

(Природний газ на 2021 рік ) 
 

1. Процедура закупівлі: Відкриті торги. 

2. Ідентифікатор закупівлі- UA-2021-09-20-000965-a  

3. Строк надання послуг: до 31.12.2021 року. 

4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 225 000,00 грн. 

5.Територія: Природний газ постачається до газорозподільної системи, до якої 
підключені адмінприміщення Баштанської міської ради та територіальні органи 
виконавчого комітету Баштанської міської ради 

6. Обсяг надання послуг Кількість- 12 500 м3. 

.Технічне завдання 

Замовник торгів: Баштанська міська рада 
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1. 

ДК 021:2015 код 09120000-6 

Газове паливо (Природний газ 
на 2021 рік) 

куб. м. 
ГОСТ 

5542-87 

12 500 

 

З метою документального підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним, 
кількісним та іншим вимогам Замовника учасник у складі тендерної пропозиції повинен 
надати: 
 

Сертифікати : 
1. ДСТУ ISO 9001:2015 

2. ДСТУ ISO 14001:2015 

3. ДСТУ ISO 45001:2018 

4. ДСТУ ISO 50001:2018 

5. Сертифікат на Директора про проходження навчання в сфері публічних закупівель . 
6. Посвідчення на Директора про проходження навчання з питань пожежної безпеки. 
7. Посвідчення на Директора про проходження перевірки знань з охорони праці. 
8. Посвідчення на Директора про проходження спеціального навчання (пожежно - технічного 
мінімуму) із протоколом (додатком) підтвердженням про рівень знань та видачу посвідчення 
відповідній посадовій особі. 
9. Висновок екологічного аудитора про відповідність вимогам чинного законодавства 
України про охорону навколишнього природного середовища, а саме : Закону України " Про 
охорону навколишнього природного середовища", Закону України "Про питну воду, питне 
водопостачання та водовідведення", Закону України "Про відходи", Закону України "Про 
охорону атмосферного повітря", Закону України "Про екологічний аудит", Закону України 



"Про оцінку впливу на довкілля" - з висновком про те, що система управління навколишнім 
середовищем на об`єкті є достатньо ефективною. Такий висновок повинен бути виданий не 
раніше ніж 01 січня 2020 року. 
 

         Замовник здійснює закупівлю природного газу як товарної продукції у відповідності до 
п. 31 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про ринок природного газу».  
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 енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 
№ 2496. 
- іншим нормативно-правовим актам, прийнятими на виконання Закону України «Про ринок 
природного газу». 
      Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується повинні 
відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України 
діючими на період постачання товару.  
    Товар повинен бути сертифікований у встановленому законом порядку та відповідати 
державним стандартам України. 
    Фізико-хімічні показники газу природного, який постачається Замовнику, повинні 
відповідати міждержавному ГОСТ 5542-87 «ГАЗЫ ГОРЮЧИЕ ПРИРОДНЫЕ ДЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ. Технические 
условия», 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 виконання договору про закупівлю учасник повинен дотримуватись 
передбачених чинним законодавством України заходів із захисту довкілля. 
За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається 1000 кубічних метрів (одна 
тисяча кубічних метрів), приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів 
за Цельсієм, тиск газу (Р) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа). 
         Ціна на газ встановлюється учасником у відповідності до ст. 12 Закону України «Про 
ринок природного газу» та повинна включати до вартості ціни тендерної пропозиції вартість 
послуг, пов’язаних з постачанням газу до точки входу в газорозподільну систему, до якої 
підключено об’єкти замовника, а саме витрати щодо транспортування природного газу 
магістральними трубопроводами вид балансування у відповідності з тарифами, що 
встановлені згідно постанов НКРЕКП, та не включати до вартості пропозиції конкурсних 
торгів вартість послуг з розподілу природного газу. 
      У вартість товару необхідно включити сплату податків та інших зборів та обов’язкових 
платежів в т.ч. ПДВ, тобто вказати ціну товару, за якою він відпускається покупцям. 
Перелік об’єктів, які споживають природний газ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ Назва об’єкта Обсяг споживання 

1 Баштанська м/р 4 000 

2 Добренська ТОВК 1 800 

3 Христофорівська ТОВК 1 250 

4. Явкинська ТОВК 1 000 

5. Пісківська ТОВК 550 

6. Плющівська ТОВК 750 

7. Новопавлівська ТОВК 1 350 

8. Новоіванівська ТОВК 1 800 

 Разом по ОТГ 12 500 


