
ОбrрунтУваннЯ технiчниХ та якiсниХ характерИстик преДмета закупiвлi, розмiру

бюдrкетнОго призначенЕя, очiкуваноi BapTocTi закупiвлi

Замовник здiйснюе закупiвлю природного газу як товарноI пролукшii у вiдповiдностi

до Закону Украiни кпро ринок природного газу>>,

Технiчнi та якiснi характеристики газу повиннi вiдповiдати нормам дiючого на

територii Украiни закоЕодавства, державним, мiжнародним стандартам та вимогам

державноi полiтики Украiни в галузi захисту довкiлля,
Умови постачання природного гtr!у запdовнику повиннi вl.щIовlдати наступним

нормативно-правовим актап{ :

- Закон Укра'rни <Про ринок природного газу>;

- Постанови нкрЁкП вiд З0 вересня 2015 року N9 2496 кПро затвердження Правил

постачання природIого газу).
- iншим нормативIIо-правовиМ aKTaI\,t, прийнятими на виконання Закону Украiни кПро

ринок природного газу).^ 
КiлЪкiсть, обсяг поставки товару: до 13 500 м, куб,

Фiзико-хiмiцli псiказники газ' природЕого, котрий lrостачаеться Заrчrовнику, повиннi

вiдтrовiдати мiждержавному гост 5542_87 <гази горючi приролнi для промислового та

*о*уr*""о-побутового призначецня. Технiчнi умQвиD, положенням Кодексу

.*оЪрu*aпортноi системи, Кодексу газорозподiлыrих систем,

пiд час виконання договору про закупiвлю учасник повинен дотримуватись

передбачених чинним законодавством Украiни зах94iв iз захисту довкiлля,

За одиницю B"Mipy кiлькостi ,*у np" його облiку приймаеться 1000 кубiчних метр,р

(одна r".r"u кубiчних MeTpiB), приведений до стандартних умов: температуР1'*у (t) = 29

Йу.i" за Щельсiе*,,""*Ъ*у ф1 : ZOO мм ртутного стовпчика (101,з25 кПа),

Процедура зЙупiвлi --"iд*р"ri торги UA_2021-09-23-011105-b "Природний газ"

(територiя лiцiнзitноi дiяльностi Ат "Тисменицягаз") дк 021:20l5: 09120000-6 - Газове

паливо.
Очiкувана BapTicTb закупiвлi: 405 000 грн, з ПДВ,

Звернення за роз'ясненнями: до 29 вересня 2021 рокУ, 00:00.

ОскарженшI уп(ов закупiвлi: до 05 жовтня 2021 року, 00:00.

Кiнцевий строк подЕIнIUI теЕдерних пропозицiй: 09 жовтня202| року,18:00.

Початок аукuiону: 11 жовтня 2021 року, Т|:47,

При визначенrri проuедури закупiвлi тендерний KoMiTeT Ямницькоi сiльськоi ради

керуеться Законом Украiни "про публiчнi закупiвлi'о, роз'ясненнями Уповноваженого

органу з питань закупiвель, тощо.

.Щжерело фiнаrrсування: кошти бюджету Ямницькоi сiльськоi територiагrьноi

цромади.
При визначеннi очiкуваноi BapTocTi закупiвлi враховувалась iнформацiя 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 очiкувану 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..

Гопова тендерного KoMiTery о.М. Качан


