
Проведення процедури відкритих торгів на закупівлю за предметом: 

 

Природний газ (код ДК 021:2015: 09120000-6 Газове паливо)  

(ЛОТ І – Природний газ для навчальних корпусів;  

ЛОТ ІІ – Природний газ для гуртожитків) 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

Технічні вимоги до предмета закупівлі, що встановлюються замовником 

Природний газ (код ДК 021:2015: 09120000-6 Газове паливо)  

(ЛОТ І – Природний газ для навчальних корпусів) 

 

Найменування товару Одиницю виміру Кількість 

Природний газ для навчальних корпусів м3 180 000 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ: 

1.  Місце поставки: 

м. Кам'янець-Подільський, учбовий корпус № 5 ( вул. Шевченка, 13), корпуси за адресою 

просп. Грушевського,1/21, корпуси за адресою просп. Грушевського, 2/8 

2.       Строк постачання:з 01 січня 2021 року до 31 грудня  2021 року. 

ЯКІСНІ ВИМОГИ: 

Найменування показника Норма 

1. Теплота згоряння нижча,  МДж/м³ кПа,  при 20ºС  101,325 кПа, не менше 31,8 (7600) 

2. Область значень числа Воббе (вищого), МДж/м³ (ккал/м³) 9850-13000 

3. Масова концентрація сірководню, г/м³, не більше 0,02 

4. Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³, не більше 0,036 

5. Об’ємна частка кисню, %, не більше 1,0 

6. Маса механічних домішків у 1 м³ г, не більше 0,001 

7. Інтенсивність запаху при об’ємній частці 1% в повітрі, бал, не менше 3 

За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб. м), 

приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів Цельсія, тиск газу (P) = 760 мм 

ртутного стовпчика (101,325 кПа). 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

Технічні вимоги до предмета закупівлі, що встановлюються замовником 

Природний газ (код ДК 021:2015: 09120000-6 Газове паливо)  

 (ЛОТ ІІ – Природний газ для гуртожитків) 
 

Найменування товару Одиницю виміру Кількість 

Природний газ для гуртожитків м3 15 000 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ: 

1. Місце поставки: 

Гуртожиток №1, вул. Шевченка, 12-А, гуртожиток №2, вул. Шевченка, 12-Б, гуртожиток 

№ 3, вул. Тімірязєва, 114-А. 

2.      Строк постачання: з 01 січня 2021 року до 31 грудня  2021 року. 

 



  
ЯКІСНІ ВИМОГИ: 

Найменування показника Норма 

1. Теплота згоряння нижча,  МДж/м³ кПа,  при 20ºС  101,325 кПа, не менше 31,8 (7600) 

2. Область значень числа Воббе (вищого), МДж/м³ (ккал/м³) 9850-13000 

3. Масова концентрація сірководню, г/м³, не більше 0,02 

4. Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³, не більше 0,036 

5. Об’ємна частка кисню, %, не більше 1,0 

6. Маса механічних домішків у 1 м³ г, не більше 0,001 

7. Інтенсивність запаху при об’ємній частці 1% в повітрі, бал, не менше 3 

За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб. м), 

приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів Цельсія, тиск газу (P) = 760 мм 

ртутного стовпчика (101,325 кПа). 

 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено 

Законом України «Про державний бюджет України на 2021 рік» та встановлено згідно 

кошторису та плану використання бюджетних коштів, затверджених на 2021 рік. 

Обґрунтування очікуваної вартості: З метою визначення очікуваної вартості закупівлі 

здійснено моніторинг закупівель природного газу в Системі prozorro за останні два тижні та 

аналіз відомостей з офіційного сайту Української енергетичної біржі щодо вартості 

природного газу на європейських хабах до кордону України і комерційних пропозицій 

потенційних постачальників. За результатами проведеного моніторингу, для розрахунку 

очікуваної вартості закупівлі застосовано ціну за 1000 м3 газу в розмірі 9000,00 грн. з ПДВ. 

Необхідна кількість природного газу – 195 000 м3 (ЛОТ І – 180 000 м3  та ЛОТ ІІ – 15 000 м3 

відповідно). З урахуванням вищевикладеного, очікувана вартість закупівлі становитиме 

1 755 000,00 грн. з ПДВ. 

В річний план закупівель внесено: 1 755 000,00 грн. з ПДВ. 


