Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710
«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань, його категорія: Академія Державної пенітенціарної служби,
14000, м. Чернігів, вул. Гонча, 34, код згідно з ЄДРПОУ – 08571788, категорія замовника юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями та їх об’єднання, які
забезпечують потреби держави або територіальної громади
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним
словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного
лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета
закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015 09120000-6 – Газове паливо
3.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-12-16-020691-c

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Відповідно до пункту 26 статті 1 Закону України «Про ринок природного газу»
постачальник «останньої надії» - це визначений Кабінетом Міністрів України постачальник,
який не має права відмовити в укладенні договору постачання природного газу на обмежений
період часу.
Підключення до споживання природного газу від постачальника «останньої надії»
здійснюється автоматично у випадках передбачених Правилами постачання природного газу,
затверджених постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2496 (далі – Правила, Правила
постачання) та з підстав визначених Кодексом газотранспортної системи (далі – Кодекс ГТС).
Реєстрація споживача, що не є побутовим, здійснюється автоматично в Реєстрі
споживачів постачальника «останньої надії» на інформаційній платформі оператора
газотранспортної системи за умови відсутності на платформі інформації про відключення або
ініціювання діючим постачальником відключення його об’єкта у випадку, якщо діючому
постачальнику було зупинено дію чи анульовано ліцензію на постачання природного газу або
у разі банкрутства, ліквідації попереднього постачальника природного газу.
Згідно пункту 1 Розділу VI Правил постачання природного газу постачальник «останньої
надії» здійснює постачання природного газу споживачам на умовах договору постачання
природного газу, який укладається з урахуванням вимог цього розділу та має відповідати
Типовому договору постачання природного газу постачальником «останньої надії»,
затвердженому постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2501, який є публічним, а
його умови - однаковими для всіх споживачів.
Відповідно до Розділу VI Правил Договір постачання між постачальником «останньої
надії» і споживачем вважається укладеним з дня, визначеного на інформаційній платформі
оператора газотранспортної системи днем початку постачання природного газу споживачу в
Реєстрі споживачів постачальника «останньої надії» відповідно до Кодексу газотранспортної
системи.
Пунктом 11.1. Типового Договору передбачено, що Договір набирає чинності з дня,
визначеного інформаційною платформою Оператора ГТС днем початку постачання
природного газу Споживачу в Реєстрі споживачів Постачальника відповідно до Кодексу
газотранспортної системи. Дія цього договору не може перевищувати шістдесят діб протягом
календарного року та триває до кінця календарного місяця, наступного за місяцем, в якому
почалося фактичне постачання природного газу Постачальником.
За результатами конкурсу з визначення постачальника «останньої надії», проведеного
Міністерством енергетики України, ТОВ «ГК «Нафтогаз України», відповідно до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. № 917-р визначено
постачальником «останньої надії» строком на три роки.

Природний газ (природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ
та газ сланцевих товщ) – корисна копалина, яка є сумішшю вуглеводнів та невуглеводневих
компонентів, перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск - 760 мм ртутного
стовпа і температура - 20° C) і є товарною продукцією.
Постачальник повинен забезпечити поставку природного газу до газорозподільної
системи Оператора ГРМ, технічні та якісні характеристики якого відповідають нормам
діючого на території України законодавства, державним, міжнародним стандартам та вимогам
державної політики України в галузі захисту довкілля.
Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується повинні
відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України діючими
на період постачання товару.
5. Обґрунтування бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета
закупівлі:
Ціна природного газу для клієнтів постачальника «останньої надії» вираховується за
спеціальною формулою передбаченою пунктом 24 Порядку проведення конкурсу з
визначення постачальника «останньої надії», затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 30.09.2015 року № 809, у редакції постанови Уряду від 25.06.2020 року № 529.
В той же час Постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2021 року
№ 1102 встановлено, що постачання природного газу з 1 жовтня по 30 листопада 2021 р.
здійснюється постачальником «останньої надії» за ціною: для бюджетних установ (у
значенні Бюджетного кодексу України), закладів охорони здоров’я державної власності
(казенні підприємства та/або державні установи тощо) та закладів охорони здоров’я
комунальної власності (комунальні некомерційні підприємства та/або комунальні установи,
та/або спільні комунальні підприємства тощо) за ціною, що не може перевищувати 16,8
гривні за 1 куб. метр з урахуванням податку на додану вартість.
Тож, на період з 01.10.2021 року по 30.11.2021 року ціна природного газу за Договором
постачання природного газу між постачальником «останньої надії» та Замовником що не може
перевищувати 16,8 гривні за 1 куб. метр з урахуванням податку на додану вартість.
З 1 грудня 2021 року постачальник «останньої надії» здійснює постачання газу в за
ціною, розрахованою за формулою, зазначеною в пункті 24 Порядку проведення конкурсу з
визначення постачальника «останньої надії», затвердженого Постановою КМУ № 809 від 30
вересня 2015 року. Ціна публікується на сайті постачальника «останньої надії».
Орієнтовна розрахункова сума закупівлі 21,9522956 тис. куб. м природного газу
становить 565968,81 гривень з ПДВ, з яких: листопад 2021 р. – 15362,04 м3 за ціною 16,80
грн. за 1 м3 на суму 258082,27 грн. з ПДВ, грудень 2021 р. – 6590,2556 м3 на очікувану
вартість 307886,54 грн. з ПДВ.

