Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі - Природний газ
Інформація щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від
16 грудня 2020 р. № 1266, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне
використання державних коштів», Деснянське басейнове управління водних ресурсів (код ЄДРПОУ 34654458;
адреса: проспект Перемоги, 39-А, м. Чернігів, Чернігівська область, 14017) інформує про проведення переговорної
процедури на закупівлю природного газу.
Закупівля за переговорною процедурою «Природний газ», за КЕКВ 2274 Оплата природного газу, код
національного класифікатора України ДК 021:2015-09120000-6 - Газове паливо (09123000-7 - Природний
газ) (Ідентифікатор закупівлі UA-2021-09-27-010983-b).
Очікуваний обсяг постачання газу: 7451 м³
Очікувана вартість предмета закупівлі: 230 981,00 грн.
Період доставки: жовтень-грудень 2021 року
Місце поставки:
 м. Борзна, вул. Покровська, 105;
 м. Прилуки, вул. Київська, 80;
 м. Чернігів, проспект Миру, 233.
Відповідно до річного плану закупівель на 2021 рік було двічі оголошено процедуру відкритих торгів за
предметом закупівлі: Природний газ (ДК 021:2015 – ДК 021:2015:09120000-6 - Газове паливо; 09123000-7 Природний газ): - UA-2021-08-10-012114-a – оголошення від 10.08.2021; - UA-2021-08-27-008790-a – оголошення
від 27.08.2021. Закупівлі перейшли в статус «Закупівля не відбулась» з підстав відсутності достатньої кількості
пропозицій учасників для проведення аукціону. Згідно ч. 1 ст. 40 Закону, переговорна процедура закупівлі
застосовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю після
проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або кількома учасниками
процедури закупівлі.
На ринку природного газу склалася ситуація, коли середньозважена ціна на умовах післяоплати з січня по
вересень 2021р. зросла в 3,62 рази. Під час оголошення попередньої закупівлі природного газу за процедурою
відкритих торгів очікувана вартість за 1000 куб. м. була розрахована з урахуванням інформації про
середньозважені ціни на природний газ за результатами електронних біржових торгів на Українській енергетичній
біржі, ціна на серпень 2021 року складала 15 732,05 грн. Фактично 27.09.21 року стартова ціна на електронних
біржових торгах за 1000 куб.м. газу з ПДВ складає 29 017,28 грн., а відповідно до аналізу відкритої інформації в
електронній системі закупівель "Prozorro" учасниками ринку укладаються угоди за ціною 31,90 грн. за 1 куб.м
природного газу. З метою проведення переговорів щодо закупівлі природного газу, 22.09.2021 року були
відправлені запрошення Учасникам переговорної процедури: ТОВ «Чернігівгаз Збут» (ЄДРПОУ 42159289); ТОВ
«Волиньелектрозбут» (ЄДРПОУ 42159289); ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» (ЄДРПОУ
40121452). На переговори з’явився тільки один учасник ТОВ "Волиньелектрозбут" з ціновою пропозицією 235
600,00 грн. (7600 метрів кубічних за ціною 31,00 грн). Зважаючи на складну ситуацію на ринку природного газа
та за умови волатилності ціни природного газу, тендерний комітет прийняв до розгляду пропозицію учасника.
Заступник голови тендерного комітету Проскурняк Н. В., у зв’язку зі значним і невпинним зростанням ціни на
природний газ та задля забезпечення в планових обсягах кошторису можливості здійснення відповідних видатків
на газопостачання з бюджету протягом бюджетного періоду, запропонувала зменшити обсяг закупівлі природного
газу до 7451 метрів кубічних на суму 230 981,00 грн. Тендерним комітетом було прийнято рішення щодо
укладення договору постачання природного газу в період жовтень-грудень 2021 року з ТОВ «Волиньелектрозбут»
(ЄДРПОУ 42159289).
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:






Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується повинні відповідати технічним
умовам та стандартам, передбаченим законодавством України діючими на період постачання товару.
Якість та інші фізико-хімічні характеристики природного газу, який передається, повинні відповідати
вимогам ДСТУ 5542-87 «Гази горючі природні для промислового і комунально-побутового призначення.
Технічні умови».
Товар повинен бути сертифікований у встановленому законом порядку та відповідати державним
стандартам України.
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).
Постачальник зобов’язується забезпечити створення страхового запасу природного газу згідно постанови
про створення страхового запасу природного газу (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 21.03.2018р. № 255).




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 покупцю.
Предмет закупівлі (продукція, тара, пакування, транспортування, послуги, роботи і т.п.) не повинні
завдавати шкоди навколишньому середовищу та передбачати заходи щодо захисту довкілля.

Учасник повинен використовувати:
 систему управління якістю стосовно послуг торгівлі газоподібним паливом. Для підтвердження необхідно
надати в складі тендерної пропозиції копію діючого сертифікату ISO 9001:2015, що засвідчує використання
учасником системи управління якості, який виданий учаснику;
 систему екологічного управління та систему управління охороною здоров’я та безпекою праці. Для
підтвердження необхідно надати в складі тендерної пропозиції копії діючих сертифікатів ISO 14001:2015,
що засвідчує використання учасником систем екологічного управління та управління охороною здоров’я та
безпекою праці.
Учасник повинен мати ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу,
газу (метану) вугільних родовищ, видану НКРЕКП.
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 визначено відповідно до затвердженого кошторису Деснянського
басейнового управління водних ресурсів та прогнозованих обсягів постачання природного газу протягом 2021 року.
Очікувану вартість закупівлі було визначено відповідно до п. п.1 п. 1 розділу ІІІ примірної методики
визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275,
шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну, до якої відноситься: інформація про ціни
товару, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або
постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах,
рекламі, прайс-листах, інформація про середньозважені ціни на природний газ за результатами електронних
біржових торгів, в електронній системі закупівель "Prozorro" та на аналогічних торгівельних електронних
майданчиках.

