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: 65210000-8 Розподіл газу
3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-01-21-016418-b
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Розподіл природного газу є самостійною послугою, яку замовник може придбати лише в
одного суб’єкта господарювання — оператора газорозподільної системи, який має
відповідну ліцензію і якому водночас заборонено провадити діяльність з видобутку,
транспортування або постачання природного газу. Тож закупівлю розподілу природного газу
здійснюють, по-перше, за правилами закупівлі послуг, а по-друге, проводять за
переговорною процедурою на підставі пункту 2 частини 2 статті 39 Закону про закупівлі — у
зв’язку з відсутністю конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку,
внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за
відсутності при цьому альтернативи.
АТ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» є суб’єктом
господарювання, що здійснює господарську діяльність з розподілу природного газу у межах
місць провадження господарської діяльності, а саме на території Хмельницької області
відповідно до постанови НКРЕКП від 29.06.2017 № 857 в межах розташування системи
розподілу природного газу, АТ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
«ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» як постачальник послуг з розподілу природного газу у межах місць
провадження господарської діяльності є природний монополіст внесений до Зведеного
переліку природних монополій під № 17
4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 203 280 грн. 00 коп.
6. Обґрунтування бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета
закупівлі: Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу» та
«Про природні монополії», Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги
розподілу природного газу, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 лютого 2016 року
№ 236, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за №
1434/29564.
22.12.2021 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг (далі — НКРЕКП), затвердила ряд постанов, якими
змінено тарифи на розподіл природного газу на 2022 рік. Постанови набирають чинності та
тарифи починають діяти з 01.01.2022/кг.
22.12.2021р постанова НКРЕКП № 2774 «Про встановлення тарифу на послуги
розподілу природного газу для АТ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
«ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» згідно даної постанови тариф на послуги розподілу природного газу у розмірі 1,54 грн за 1 м-3 на місяць (без урахування ПДВ).

