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ДУ «Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб

Міністерства охорони здоровя України»

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі електричної енергії, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне
використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та
громадських формувань, його категорія: ДУ «Закарпатський обласний центр
контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоровя України»,
м.Ужгород, вул.Собранецька,96, код ЄДРПОУ 38475462.

1/3

Обгрунтування
Написав Administrator
Четвер, 04 листопада 2021, 16:00 - Останнє оновлення Вівторок, 11 січня 2022, 16:02

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 й частин предмета закупівлі
(лотів) (за наявності):
Природний газ ( Лот 1 - Природний
газ для ДУ "Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ
України" - 09123000-7, лот 2 - Природний газ для Свалявської філії - 09123000-7, лот 3 Природний газ для Мукачівської філії - 09123000-7, лот 4 - Природний газ для Іршавської
філії - 09123000-7, лот 5 - Природний газ для Берегівської філії - 09123000-7, лот 6
Природний газ для Тячівської філії – 09123000-7)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2021-11-04-010837-a, переговорна
процедура скорочена, мультилоьова.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 139760
4,66 грн.
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом споживання
(річного та місячного) електричної енергії за календарний рік (бюджетний період) .
Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів / послуг методом
порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної
вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275.
При цьому розрахунок очікуваної вартості проводився враховуючи домовленості
Меморандуму від 30 вересня 2021 року та Розпорядження КМУ від 11.10.2021 р. №
1234-р.

30 вересня 2021 року був укладений Меморандум про взаєморозуміння щодо
врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання
гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 р.р. між Урядом, НАК «Нафтогаз
України», Офісом Президента України та Асоціацією міст України.

НАК «Нафтогаз України» пропонує бюджетним організаціям середньострокові
контракти із фіксованою ціною на газ – 13,7 грн за кубометр .Контракт укладається до
кінця 2022 року. Розпорядженням КМУ від 11.10.2021 р. № 1234-р схвалено укладання
договорів постачання природного газу бюджетним установам відповідно до примірного
договору ТОВ «Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг”» за пільговими цінами.
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Розмір бюджетного призначення: 846604,66 грн. згідно з кошторисом.

Обґрунтування технічних характеристик. Термін постачання — з дати укладання
договору
по
31.12.2022р.

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання природного газу.
Обсяг, необхідний для забезпечення діяльності та власних потреб об’єктів замовника, та
враховуючи обсяги споживання переднього календарного року, становить 51,15 тис.
метрів кубічних до кінця 2022р.

Обґрунтування якісних характеристик. Термін постачання — з дати укладання
договору до 31.12.2022 р.
Якісні та технічні
характеристики заявленої кількості визначені з урахуванням реальних потреб
підприємства .
Врахов
уючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та
якісних характеристик предмета закупівлі.

Якість природного газу, який передається має відповідати вимогам ГОСТ 5542-87 «Газы
горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения.
Технические условия». Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі повинні
відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України
діючим на період постачання товару.

Якість природного газу, що видобувається на території України та передається до
ГТС та ГРМ, повинна відповідати технічним вимогам ТУ 320.001.58764-007-95 «Гази
горючі природні, що подаються в магістральні газопроводи» та ТУ 320.001.58764-008-95
«Гази горючі природні, що подаються з родовищ в промислові газопроводи та окремим
споживачам.
Технічні та якісні
характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати
встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам законодавства (державним
стандартам, технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту
довкілля.
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