
Донбаська державна машинобудівна академія
ОБҐРУНТУВАННЯ

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

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

1. Найменування замовника: Донбаська державна машинобудівна академія.
1.1. Місцезнаходження замовника: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Академічна, 72
1.2. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -
підприємців та громадських формувань: 02070789.
1.3. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної 
громади.
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником та назви
відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів): 09120000-6
Газове паливо: Природний газ.
3. Вид та ідентифікатор закупівлі: Переговорна процедура закупівлі унікальний номер: UA-2021-
10-22-004689-a. Умови застосування переговорної процедури закупівлі: на підставі пункту
3 частини  2  статті  40  Закону,  а  саме:  якщо  у  замовника  виникла  нагальна  потреба  здійснити
закупівлю у разі виникнення особливих економічних чи соціальних обставин, пов'язаних з негайною
ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, що унеможливлюють дотримання замовником строків
для проведення тендера.

4. Очікувана  вартість  та  обґрунтування  очікуваної  вартості  предмета  закупівлі:
Очікувана вартість предмета закупівлі склала -  248 310 грн., з ПДВ, вона передбачена кошторисом
Донбаської  державної  машинобудівної  академії  та  річним  планом  закупівель  на  2021/2022  роки.
Визначення  очікуваної  вартості  предмета  закупівлі  здійснено  на  підставі  «Меморандуму  про
взаєморозуміння  щодо  врегулювання  проблемних  питань  у  сфері  постачання  теплової  енергії  та
постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 рр.».

Ціна природного газу за 1000 куб. м газу без ПДВ – 13 658,42 грн.;  крім того податок на
додану вартість за ставкою 20%; крім того тариф на послуги транспортування природного газу для
внутрішньої  точки  виходу  з  газотранспортної  системи  –  124,16  грн.  без  ПДВ,  коефіцієнт,  який
застосовується  при  замовленні  потужності  на  добу наперед  у  відповідному періоді  на  рівні  1,10
умовних одиниць, всього з коефіцієнтом – 136,576 грн., крім того ПДВ - 20% , всього з ПДВ – 163,89
грн.  за  1000  куб.  м.  Всього  ціна  газу  за  1000  куб.  м  з  ПДВ,  з  урахуванням тарифу на  послуги
транспортування та коефіцієнту,  який застосовується  при замовленні потужності  на добу,  за  цим
Договором становить 16 554,00 грн.

Обсяг постачання товару – 15 тис. куб. м.
Загальна вартість предмета закупівлі на 2021/2022 роки:

16,554 грн. х 15 000 куб. м.= 248 310 грн. з ПДВ.
5. Розмір бюджетного призначення: згідно з кошторисом на 2021 рік - 248 310 грн.
6. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Мета використання Товару: для забезпечення природним газом студентських гуртожитків 
замовника.

У Протоколі засідання експертної комісії з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій
Державної  служби України  з  надзвичайних  ситуацій  за  №15/09-21 від  12  жовтня  2021 року  про
надзвичайні ситуації,  що сталися у зв’язку з відсутністю постачання природного газу бюджетним
установам  на  осінньо-зимовий  період  2021/2022  років  визначено,  що  надзвичайна  ситуація
класифікована, як надзвичайна ситуація техногенного характеру (код надзвичайної ситуації 10800 –
НС унаслідок аварій  на системах життєзабезпечення)  державного рівня. На виконання пункту 10
«Меморандуму про взаєморозуміння  щодо  врегулювання  проблемних  питань  у  сфері  постачання
теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 рр.» від 30 вересня
2021  року  та  відповідно  до  Розпорядження  КМУ  від  11.10.2021  року  №1234-р  «Деякі  питання
діяльності  акціонерного  товариства  «НАК  «Нафтогаз  України»  ТОВ  «Газопостачальна  компанія
«Нафтогаз Трейдинг» - є єдиним учасником у вчиненні правочинів (укладання договорів на



постачання  природного  газу  бюджетним  установам  та  організаціям). Таким  чином, у  Замовника
наявні  підстави  для  застосування  переговорної  процедури  закупівлі  з  ТОВ «Газопостачальна
компанія «Нафтогаз Трейдинг» на підставі п.3 ч.2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі»,
а саме у разі виникнення особливих економічних чи соціальних обставин, пов’язаних з негайною
ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, що унеможливлюють дотримання замовником строків
для проведення тендера.

Умови  закупівлі  природного  газу  замовнику  повинні  відповідати  наступним  нормативно-
правовим актам: Закону України «Про ринок природного газу»; Правилам постачання природного
газу (затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг  від 30.09.2015 № 2496 (зі  змінами)); іншим нормативно-
правовим актам, прийнятим на виконання Закону України «Про ринок природного газу», Законом
України  «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII. Під час здійснення цієї закупівлі
стосовно технічних, якісних  характеристик  предмета  закупівлі  передбачається  необхідність
застосування заходів із захисту довкілля.

Постачання природного газу - господарська діяльність, що підлягає ліцензуванню і полягає в
реалізації  природного  газу  безпосередньо  споживачам  на  підставі  укладених  з  ними  договорів.
Замовлення (бронювання) потужності – це  здійснення  замовлення (бронювання) потужності
Постачальником у Оператора ГТС відповідної потужності, необхідної для постачання природного
газу Споживачу у відповідному році.

Постачальник  природного  газу (далі  -  постачальник)  – суб’єкт  господарювання, який  на
підставі ліцензії здійснює діяльність із постачання природного газу.

Постачальник забезпечує суворе дотримання правил прийому сировини, наявність паспортів
якості.

На  запропонований  товар  під  час  його  транспортування, виробництва, тощо  повинні
застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України.

Якість товару має відповідати вимогам документації та діючим в Україні нормам, щодо якості
зазначених у цій документації товарів.

Учасники  процедури  закупівлі  повинні  обов’язково  надати  в  складі  тендерної  пропозицій
гарантійний  лист  щодо  дотримання  технічних  вимог  предмету  закупівлі  з  посиланням  на  ДСТУ
(ГОСТ) 5542-87 та іншим вимогам, встановленим державними стандартами, технічними умовами,
нормативно-технічними документами щодо його якості.

Термін  постачання – з  дати  укладання  договору  по 31.12.2022  р. Кількісною
характеристикою  предмета  закупівлі  є  обсяг  споживання  природного  газу. За  одиницю  виміру
кількості  природного  газу  приймається  метри  кубічні, які  дорівнюють  кількості  спожитого
природного газу через лічильники газу.

Згідно з пунктом 31 статті 1 Закону України «Про ринок природного газу» природний газ –
суміш  вуглеводнів  та  невуглеводневих  компонентів, що  перебуває  у  газоподібному  стані  за
стандартних умов (тиск - 760 міліметрів ртутного стовпа і температура - 20 градусів за Цельсієм) і
є товарною продукцією. Якість природного газу, що постачається повинна відповідати ДСТУ(ГОСТ)
5542-87 «Гази горючі природні для промислового і комунально-побутового призначення. Технічні
умови». Фізико-хімічні показники газу розраховані за ДСТУ ISO 6976:2009 та відповідати нижче
вказаним показникам за ДСТУ (ГОСТ) 5542-87: Фізико-хімічні показники газу (при 25 ⁰С/20 ⁰С,
101,
325 кПа).

Секретар тендерного комітету, __________________ Ю.І. Бескишка
провідний економіст

Голова тендерного комітету, __________________ С.Г. Карнаух
завідувач кафедри ОПМ
М.П.


