Замовник:

Обгрунтування UA-2021-12-14-013960-c газове паливо
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КОНКУРЕНТНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016року №710 (зі змінами)
ДУ «Інституту отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України»,
замовника згідно п.3 ч.4 ст.2 Закону «Про публічні закупівлі»

ЄДРПОУ:

02011870

Адреса:

вул.Зоологічна, 3, Київ, м. Київ, Україна, 03680

Джерело фінансування:

Державний бюджет України

Категорія

Обгрунтування:
Назва предмета закупівлі із
зазначенням коду за Єдиним
закупівельним словником та ID
закупівлі

ДК 021:2015 - 09120000-6 – Газове
паливо (Природний газ – 48 000м3,
з урахуванням послуг з його
транспортування)
UA-2021-12-14-013960-c

Код КЕКВ

2282

Розмір бюджетного
призначення та/або
очікувана вартість
предмета закупівлі, грн.

1 968 000,00 грн. (один
мільйон девятсот шістдесят
вісім тисяч гривень 00
коп.) з ПДВ

Вид закупівлі

Відкриті торги

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

розміру бюджетного призначення та очікуваної
вартості

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.
Якість природного газу, який постачається повинен відповідати вимогам ГОСТ
5542-87 «Гази горючі природні для промислового і комунально-побутового
призначення Технічні умови». 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. Умови постачання товару Замовнику повинні відповідати наступним
нормативно - правовим актам:
«Правилами постачання природного газу», затвердженими Постановою НКРЕКП №
2496 від 30.09.2016 року;
«Кодексом газорозподільних систем», затвердженим Постановою НКРЕКП № 2494
від 30.09.2016 року;
«Кодексом газотранспортної системи», затвердженим Постановою НКРЕКП №
2493 від 30.09.2016 року;
іншими нормативно-правовими документами, прийнятими на виконання Закону
України «Про ринок природного газу».

Розмір бюджетного призначення затверджений головним розпорядником
коштів – Національною академією медичних наук України. Замовником
здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів методом порівняння
ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної
вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
18.02.2020 № 275 та наказу Адміністрації державної прикордонної служби
України від 09.09.2019 № 480-аг «Про моніторинг цін під час здійснення
закупівель».При цьому розрахунок очікуваної вартості проводився згідно з
аналізом цін постачальників природного газу на дату формування
очікуваної вартості предмета закупівлі. Ціна на газ встановлюється
учасником у відповідності до ст. 12 Закону України «Про ринок
природного газу» та повинна включати до вартості ціни тендерної
пропозиції ціну на природний газ, тариф ТОВ «Оператора ГТС України»
на послуги транспортування природного газу для внутрішньої точки
виходу з газотранспортної системи, податок на додану вартість та вартість
позитивного/негативного небалансів (які можуть виникати відповідно до
вимог Кодексу ГТС).

