
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі щодо закупівлі природного газу для 

потреб Чемеровецького медичного фахового коледжу

1. Підстава для публікації обгрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 
16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 
№631 від 11.10.2016 №710».

2. Найменування, місцезнаходження за ідентифікаційний код замовника в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань:

Чемеровецький медичний фаховий коледж. 31600. смт.Чемерівці вул..Центральна,32 код 
згідно ЄДРПОУ -  02010942, категорія замовника -  категорія - п.З.ч.І.ст.З ЗУ «Про публічні 
закупівлі».

3. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у 
разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви 
відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за 
наявності):

код ДК 021:2015 «09120000-6 Газове паливо» (природний газ -  ДК 021:2015:09123000-7).

4. Ідентифікатор закупівлі: І1А-2021-10-20-000677-С

5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 3 807 420 гри. ( Гри мільйони вісімсот сім тисяч 
чотириста двадцять гривень ). з урахуванням ПДВ.

6. Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Умови постачання природного газу Замовнику повинні відповідати наступним нормативно- 
правовим актам:

- Закону України «Про ринок природного газу»;
- «Правилам постачання природного газу», затвердженим 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».

Якість газу, який передається Постачазьником Споживачу в пунктах призначення, має 
відповідати вимогам, установленим державними стандартами, технічними умовами, 
нормативно-технічними документами щодо його якості (ГОСТ 5542-87).

За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний метр 
(куб. м). приведений до стандартних умов
Враховуючи пониження температури зовнішнього повітря та початок опалювального сезону 
2021/2022 років з метою запобігання негативним наслідкам, які стануться через відсутність 
опалення. Чемеровецький медичний фаховий коледж отримав протокол засідання регіональної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Хмельницької 
області від 11.10.2021 року №15 яким вирішено визнати ситуацію, що склалася у зв'язку з 
відсутністю постачання природного газу бюджетним установам та подальшим виникненням 
загрози життю та здоров'ю населення області та завдання матеріальних збитків -

ситуацієюнадзвичайною



Експертною комісією з визначення рівнів га класів надзвичайних ситуацій Державної служби 
з надзвичайних ситуацій в ході проведеного засідання (протокол засідання від 12.10.2021 року 
№15/09-21 додається) ухвалено рішення щодо класифікації надзвичайної ситуації, яка виникла 
у зв'язку з відсутністю постачання природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий 
період 2021/2022 років, як надзвичайну ситуацію техногенного характеру (код надзвичайної 
ситуації 10800 -  НС унаслідок аварій на системах життєзабезпечення) державного рівня. 
Відповідно до частини 2 пункту 10 Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання 
проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в 
опалювальному періоді 2021/2022 р.р.. підписаного 30.09.2021. для установ та організацій, що 
фінансуються з державного або місцевих бюджетів, та використовують природний газ для 
забезпечення всіх свої потреб, запропоновано укладати договори постачання природного газу 
із строком поставки до 31.12.2021 та на весь 2022 рік із постачальником ТОВ 
«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг». Враховуючи викладене, оскільки 
постачання природного газу може бути здійснене лише у ТОВ «Газопостачальна компанія 
«Нафтогаз Трейдинг». код ЄДРПОУ 42399676. а також згідно з пунктом 3 частини 2 статті 40 
Закону України «Про публічні закупівлі» для закупівлі природного газу прийнято рішення 
щодо укладання договору закупівлі природного газу з даним учасником.
Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури 
закупівлі:
1) Закон України від 25.12.2015 № 922-VI11 «Про публічні закупівлі» (зі змінами);
2) Зміни до річного плану закупівель на 2021 рік;
3) Протокол засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій Хмельницької області від 11.10.2021 року №15;
4) Протокол Експертної комісієї з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій
Державної служби з надзвичайних ситуацій від 12.10.2021 року №15/09-21;
5) Меморандум про взаємопорозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері 
постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022
рр.

7. Обгрунтування розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення встановлено згідно кошторису зі змінами на 2021 рік 
та згідно кошторису проекту на 2022 рік.

8. Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Закупівля газового палива (природного газу) планувазась та оголошуваїась на 
очікувану вартість згідно запланованого об'єму природного газу у постачанні на 2021/2022 
роки та ціни за одиницю природного газу. Згідно пункту 10 Меморандуму про 
взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії 
та постачання гарячої води в опатюватьному періоді 2021/2022 р.р.. підписаного 30.09.2021р.. 
для установ та організацій, що фінансуються з державного або місцевих бюджетів, та 
використовують природний газ для забезпечення всіх своїх потреб зазначена ціна -  13659,63 
гривень за 1000 куб.м. (без ПДВ та без урахування тарифу на послуги з транспортування 
природного газу).

За результатами проведених переговорів з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз 
Трейдинг» сторони дійшли згоди погодити суму договору на постачання природного газу на 
опалювальний період 2021/2022 року в розмірі 3 807 420 грн. (в тому числі 2021 рік -  
1 076 010 грн., 2022 рік -  2 73 1 410 грн.) Ціна за 1000 куб.м. з ПДВ з урахуванням тарифу на



послуги з транспортування та коефіцієнту, який застосовується при замовленні потужності на 
добу, за пунктом 4.1. договору складає 16 554.00 гри.


