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

предмета закупівлі «Газове паливо» , код “Єдиний закупівельний словник” ДК 
021:2015: 09120000-6 – газове паливо. Номенклатура товару: «Природний газ», код ДК 

021:2015: 09123000-7 
ідентифікаційний номер в електронній системі закупівель: 

UA-2021-02-10-013668-a 
 

Вид/ процедура закупівлі: відкриті торги. 
Обсяг закупівлі: 72,1 тис куб м. 
Орієнтовна сума: 648125,65 грн з ПДВ. 
Орієнтовний строк постачання: березень-грудень 2021 року.  

 
У 2021 році газопостачання для потреб власної газової котельної Миколаївської обласної 

ради відбувалося за умовами укладеного за підсумками проведеної тендерної процедури між 
ТОВ «ЕкоТехноінвест» (далі – Постачальник) та Миколаївською обласною радою (далі – 
Споживач) договору про постачання природного газу від 24.12.2020 № 102/12-2020 (далі – 
Договір).  

 
07 лютого 2021 року о 7.00 годині в порушення усіх в законодавчих норм та умов 

діючого Договору, Постачальник виключив Споживача з власного реєстру споживачів та 
надав Оператору ГРМ доручення щодо обмеження постачання газу за Договором, про що 
Споживачу стало відомо від оператора ГРМ АТ «Миколаївгаз», від якого 04.02.2021 о 9.00 
надійшло Повідомлення від  04.02.2021 № 51003.2-Кл-2434-0221 про необхідність 
самостійного відключення від газових мереж газоспоживання і підготувати  до опломбування 
газоспоживаюче обладнання з 07.00 години 07.02.2021 у зв’язку з відсутністю споживача в 
Реєстрі споживачів будь-якого постачальника. Таким чином,  Постачальником в 
односторонньому порядку фактично припинено дію Договору в частині постачання 
природного газу, що 08.02.2021 було зафіксовано додатковою угодою № 3 до Договору про 
дострокове припинення дії Договору шляхом розірвання. 

 
Відтак для забезпечення газопостачання для потреб власної газової котельної до кінця 

2021 року замовник оголошує відкрити торги, для чого необхідно внести відповідні зміни до 
РПЗ. На період проведення тендеру  на підставі абзацу 3 пункту 3 частини сьомої статті 3 
Закону України «Про публічні закупівлі» укладено прямий договір про закупівлю в обсязі, що 
не перевищує 20 % суми, визначеної в договорі про закупівлю, що розірваний з вини 
Постачальника, (договір від 08.02.2021 № 41АВ547-126-21 з ТОВ «Миколаївгаз Збут» на 
загальну суму 103392 грн з ПДВ, звіт про укладений договір UA-2021-02-10-003688-c).  

 
Необхідний обсяг закупівлі на березень-грудень 2021 року становить: 
 110 тис м3 (річна потреба) – 19,9 (підтверджене Оператором ГРМ споживання за січень 

2021 року) – 18 (орієнтовний розрахунковий обсяг споживання за лютий) = 72,1 тис м 3. 
 
За даними, отриманими від постачальників природного газу: 
Діюча ціна на газ для непобутових споживачів НАК «Нафтогаз» становить 10063,89 грн 

з ПДВ за 1 тис м3; 
ТОВ «Миколаївгаз Збут» - 9000,00 грн з ПДВ за 1 тис м3; 
ТОВ «Енерджі Трейд Груп» - 7903,90 грн з ПДВ за 1 тис м3. 
Таким чином, середня ціна з 3х наявних цінових пропозицій становить: 

(10063,89+9000,00+7903,90)/3 = 8989,26 грн з ПДВ за 1 тис м3 природного газу. 
Орієнтовна ціна закупівлі з урахуванням необхідного обсягу постачання: 
8989,26*72,1 = 648125,65 грн з ПДВ. 
 


