
Обrрунryвання технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi, розмiРУ
бюджетного призначення, очiкуваноi BapTocTi закупiвлi

За:rловниК здiйснюе закупiвлЮ природноГо газУ як товарноi продукцii у вiлповiдностi

до Закону УкраiЪи кПро ринок природного газу).
Технiчнi та якiснi характеристики г.ву повиннi вiдповiдати HopMaIvI дiючого на

територii Украiни законодttвства, державним, мiжнародним стандартам та вимогам

державноi полiтики Украiни в гаllузi захисту довкiлля.
Умови постачання природного газу зЕlп{овнику повиннi вiдповiдати наступним

НОРМаТИВНО-ПРаВОВИМ aKTEl}vI :

- Закон УкраiЪи кПро ринок природного газу>>;

- Постанови НКРЕКП вiд 30 вересня 2015 року Nч 2496 <Про затвердження Правил
постачання природного газу).
- iншим нормативно-правовим актап{, прийнятими на виконаЕня Закону Украiни <Про

ринок природного гtву).
Кiлькiсть, обсяг поставки товару: до 9 500 м. куб.
Фiзико-хiмiчнi показники газу природного, котрий постачаеться Замовнику, повиннi

вiдповiдати мiждержавному гост 5542-87 кгази горючi природнi для промислового та

комунаIIьно-побугового призначення. Технiчнi умови), положенням Кодексу

гtвотраЕспортноi системи, Кодексу гtворозподiльних систем.
пiд час виконання договору про закупiвлю учасник повинен доцимуватись

передбачених чинним законоДЕIвством УкраiЪи заходiв iз захисту довкiлля.
За одиницю вимiру кiлькостi газу при його облiку приймаеться l000 кубiчних MeTpiB

(одна тисяча кубiчних MeTpiB), приведений до стандартних умов: температура газу (t) : 20

цадусiв за Щельсiем, тиск газу (Р) :'760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа),

Процедура закупiвлi - вiдкритi торги UА-2021-09-2з-0|1322-Ь"ПрирОдний газ"
(територiя лiцензiйноi дiяльностi Ат "Iвано-Франкiвськ газ") ,Щк 021:20l5: 09120000_б -
гщове пtlливо.

Очiкувана BapTicTb закупiвлi: 285 000 грн. з ПДВ.
Звернення за роз'ясненнями: до 29 вересня 2021 року, 00:00.

Оскарження yN{oB закупiвлi: до 05 жовтня 2021 року, 00:00.

Кiнцевий строк поданшI тендерних пропозицiй: 09 жовтня202| рокУ,18:00.
Початок аукцiону: 11 жовтня 2021 року, l|:З2.
При визначеннi процедфи закупiвлi тендерний KoMiTeT Ямницькоi сiльськоi раДи

керуеться Законом Украiни "Про публiчнi закупiвлi", розОяснеЕнями Уповноваженого

органу з питань закупiвель, тощо.

.Щжерело фiнансування: кошти бюджету Ямницькоi сiльськоi територiальноТ

громади.
При визначеннi очiкуваноi BapTocTi закупiвлi враховуваJIась iнформаuiя про цiни на

товари , що мiститься в мережi IHTepHeT у вiдкритому доступi, в тому числi на сайтах

виробникiв та постачальникiв вiдповiдноi продукцii.
Закупiвля проводиться на очiкувшrу BapTicTb, яка визначена з урахуванням

фактичних обсягiв споживання природного газу на листопад - грудень 2021, року та

ринкових цiн на даний вид товару на момент оголошення закупiвлi..

Голова тендерного KoMiTeTy о.М. Качан


