
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») 

 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-02-26-004773-b 

 

Процедура закупівлі: Переговорна процедура 

 

Назва закупівлі: Природний газ на березень 2021 року (ДК 021:2015 - 09120000-6 - Газове 

паливо ДК 021:2015 - 09123000-7 Природний газ). 

 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 165 762,00 грн 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

Природний газ повинен постачатися відповідно до наступних нормативно-правових актів: 

- 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); 

- інші нормативно-правові акти, прийняті на виконання Закону України «Про 

ринок природного газу». 

Фізико-хімічні показники газу природного, який постачається Замовнику, повинні 

відповідати міждержавному ГОСТ 5542-87 «ГАЗИ ГОРЮЧІ ПРИРОДНІ ДЛЯ 

ПРОМИСЛОВОГО І КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕНИЯ. Технічні умови» 

та/або ТУ У 320.001.5864-033-2000 «Гази горючі природні родовищ України для 

промислового та комунально-побутового призначення», положенням Кодексу 

газотранспортної системи, Кодексу газорозподільних систем. Якість Газу, що передається 

Споживачу має відповідати вимогам встановленим державними стандартами, технічними 

умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості. 

Якість та інші фізико-хімічні характеристики природного газу, що передається 

замовнику (Споживачу) на межі балансової належності, повинні відповідати встановленим 

стандартам та нормативно-правовим актам. 

За розрахункову одиницю переданого газу приймається один кубічний метр (куб. м), 

приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів Цельсія, тиск газу (Р) 

= 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа). 

Ціна на газ встановлюється учасником у відповідності до діючого законодавства. В 

ціні тендерної пропозиції учасник враховує суму компенсації вартості замовленої 

потужності, ПДВ, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, витрати на 

страхування та усі інші витрати.  

 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

Видатки, передбачені Кошторисом на 2021 рік Територіального управління 

Державної судової адміністрації України в Полтавській області за бюджетною програмою 

КПКВК 0501020 «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та 

функціонування органів і установ системи правосуддя» по КЕКВ: 2274 — «Оплата 

природного газу». 

 



Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 

18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета 

закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про 

ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому 

доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в 

електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових) 

пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі 

обмеження конкуренції на ринку певних товарів та враховуючи їх специфіку при 

розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару та/або 

минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют). 

Відповідно до вказаної методики, при визначені очікуваної вартості предмету закупівлі 

товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості 

предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів.  

Очікувана вартість закупівлі розрахована на підставі в пункту 3 частини другої статті 

40 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме якщо у замовника виникла нагальна 

потреба здійснити закупівлю у разі оскарження прийнятих рішень, дій чи бездіяльності 

замовника щодо триваючого тендера після оцінки тендерних пропозицій учасників, в 

обсязі, що не перевищує 20 відсотків від очікуваної вартості тендера, що оскаржується, з 

урахуванням середньоринкових цін на природний газ, що містяться мережі інтернет у 

відкритому доступі та в електронній системі закупівель «Прозоро». 

 


