
 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної 

вартості та/або розміру бюджетного призначення  про проведення конкурентної процедури 

закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами 

переговорної процедури закупівель відповідно до Постанови КабМіну від 11 жовтня 2016 року 

за №710 з змінами від 16 грудня 2020р. № 1266 

 

 Закупівлі товару за предметом- код за ДК 021:2015 – 09120000-6 Газове паливо (природний 

газ) (код за ДК 021:2015: 09123000-7 - Природний газ): 

 Необхідність здійснення закупівлі природного газу -код ДК 021:2015 – 09120000-6 Газове 

паливо (природний газ) для потреб КНП «Мукачівська ЦРЛ»  у відповідності до вимог Закону 

України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) від 25.12.2015 № 922-VІI (далі - Закон).Для 

забезпечення  дотримання температурного режиму в опалювальний період 2021 року,а саме 

для забезпечення газопостачанням Мукачівської ЦРЛ, а саме об’єктів розташованих за 

адресами: вул. Пирогова Миколи 8-13,вул.Грушевського 29-виникла потреба в закупівлі 

газового палива (природного газу),у відповідності до фінансового плану на 2021 рік КНП 

«Мукачівська ЦРЛ» та розрахунків витрат природного газу на 2021 рік та річного плану на 

2021 рік по КНП «Мукачівська ЦРЛ». Розрахунок витрат природного газу  по вказаним 

підрозділам проведено з врахуванням фактичного обсягу споживання  природного газу на 

протязі 2021 р. та враховуючи фактичні показники використання на протязі опалювального 

сезону аналогічного періоду 2020 року з врахуванням відновлення роботи структурного 

підрозділу за адресою м.Мукачево,вул.Грушевського,29,а також  середнього розміру тарифу 

на осінньо-зимовий період 2021 року та інформацією про середньозважені ціни на природний 

газ за результатами електронних біржових торгів на «Українській енергетичній біржі» станом 

на 10.08.2021 року-18,06,станом на день оголошення закупівлі –ресурс вересня 2021-18 049,10 

грн. та враховуючи лист КНП «Мукачівська ЦРЛ» від 10.08.2021 рок №2197/01-11 про 

збільшення видатків по газопостачанню внаслідок збільшення вартості природного газу 

(додається) та Довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2021 рік № 4 

від 27.08.2021 року, Довідки про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів 

на 2021 рік № 4 від 27.08.2021 року, Довідки про зміни до плану використання бюджетних 

коштів на 2021 рік № 5 від 27.08.2021 року, Довідки про зміни до помісячного плану 

використання бюджетних коштів на 2021 рік № 5 від 27.08.2021 року та Реєстру довідок по 

видаткам загального фонду за період з 26.08.2021 по 26.08.2021 року.Планові обсяги 

постачання газу на період дії Договору по місяцях становлять: 

-  жовтень 2021-30000 м.куб 

- Листопад 2021-60000 м.куб 

-  Грудень 2021-60000 м.куб 

Загальна  кількість - 150000  м.куб. 

 Предмет закупівлі: код за ДК 021:2015 – 09120000-6 – газове паливо(природний газ) (код 

за ДК 021:2015: 09123000-7 - Природний газ);очікувана вартість закупівлі –2709000,00 грн. 

(два мільйони сімсот дев’ять   грн. 00 коп.) з ПДВ, джерело фінансування закупівлі-кошти 

міського бюджету, термін надання постачання товару –з 15.10.2021 року до 31.12.2021 року, 

обсяг -  150000 м.куб, з застосуванням процедури закупівлі - відкриті торги,орієнтовний 

початок процедури закупівлі- вересень 2021 року. 



 

 


