
Обrрунтування технiчних та якiсних характеристик цредмета закупiвлi, розмiру бюджетного

(вiдповiдно до .,ункту.'Х'":ЖНilhУiТiii:irlfil;ffiiЛ:ffiНфНlХ'"'Ji"*оо".,аншI державних
коштiв> (зi змiнами))

м. Тернопiль к10> лист,опада2022 р
1. Найменуванняо мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код замовника в €диному державному

peccTpi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських формувань, його категорiя:
.щержавний професiйно_технiчний навчальний закJIад ктернопiльсiке вище пробъсiин" училище ресторанного
cePBicY i ТОРГiВЛi>; ПР. С. Бандери, З2; кол е,ЩРПОУ - 0254'1688; категорiя з-urЪ""r*u - юридична особа, яка
забезпечуе потреби держави або територiальноТ |ромади.2. Назва предмета закупiвлi iз зазначенням коду за €диним закупiвельним словником (у разi
подiлУ на лотИ TaKi вiдомостi повиннi зазначатися стосовно кожного лота) та назви вiдповiдниi 

-

кпасифiкаторiв предмета закупiвлi i частин предмета закупiвлi (лотiв) (за наявностi): ЩК
02 1 :20 1 5 :09 1 20000-6 Газове паливо (Природний газ)

3. Вид закупiвлi: вiдкритi торги з особливостями
4. Iдентифiкатора закупiв лi: IJ А-2022- 1 1 - 1 0-0 1243 5 -а
5. Розмiр бюджетного призначення: l l42 157,00 грн.
б. Очiкувана BapTicTb та обrрунтування очiкуваноi BapTocTi предмета закупiвлi:

Очiкувана BapTicTb визначаеться з )фахуванIUIм положень Закону УкраiЪи <Про ринок цриродного г€}зу),
ПостановИ КабiнетУ MiHicTpiB УкраiЪи вiд 19.07.2022 Jю 8l2 кПро затвердження Положення цро покJIаденIUI
спецiальних обов'язкiв на суб'сктiв ринку природного гtву для забезпечення заг€шьносуспiльних iHTepeciB у
процесi функцiонування ринку природного газу щодо особлIвостей постачання природного газу urроб""па,
теIIловоi енергii та бюджетним установам> (Iз змiнами i доповненнями, внесеними постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраiнИ вiд29.07.2022 N 839), ПостаНовою НацiоНальноi KoMicii, що здiйсt*ое державне реryлюванIUI
у сферах енергетики та комунЕUIьних послуг (далi _ нкрЕкп) вiд 30.09.2015 лъ 2496 кПро затвердженнrI Правил
постачанIUI природного газу> (надшi - Правr,ша постачаннrI llриродного газу), Постановою НКРЕКП вiд
30.09.2015 Ns 2493 <Про затвердженЕя КолексУ газотранспортноI системи> (надалi - Кодекс ГТС), Постановою
НКРЕКП вiд З0.09.2015 Ns 2494 <Про затвердження Кодексу газорозподiльних систем) (далi - Кодекс ГРМ),
ПОСтанОвою НКРЕКП вiд 24.|2.2019 Ns 3013 кПро встановленнrI тарифiв для ТОВ копЕрдтор гтс
укрАiнЬ на послуги транспортування природного гrlзу дIя точок 

"*оду 
i точок виходу на реryляторний

перiол 2020 -2024 роки>
Визначення обсягУ предмета закупiвлi обумовлено аналiзом споживання (рiчного та мiсячного) природного
газу за поперелнiй календарний перiод (бюджетний перiод) - 69 000 м. куб.
Очiкувана BapTicTb цредмета закупiвлi становить: 69 тис. м. куб.(обсяг) * 16,553 (uiHa за 1 куб. м природного
газу) : 1 |42 15'7,00 грн. з ПЩВ.

Обгруптування технiчнихо якiсних характеристик.
природний газ (природний газ, нафтовий (погryтний) газ, гtlз (метан) вугiльних родовищ та газ сланцевих

товщ) - корисна копzUIина, яка е сумiшшю вуглеводнiв та невуглеводневих компонентiв, перебувас у
газоподiбному cTaHi за стандартних }мов (тиск- 760 мм ртутного стовпа i температlра- 20" С) i е товарною
продукцiею.

кiлькiсною характеристикою цредмета закупiвлi е обсяг споживаннrI tIриродного газу.
За одиницо вимiру кiлькостi природного газу при його облiку прийп,tасться один кубiчний метр (куб. м),

приведений до стандартних умов: температура (t) _- 20 градусiв за Щельсiем, тиск (р) : 760 мм ртутного
стовIIчика (l01,325 кПа). Обсяг, необхiдний для забезпечення дiяльностi та власних потреб об'ектiв заЙовника,
та враховуючи обсяги споживанIUI попереднього к€lлендарного року, становить 69 000 куб. м.

технiчнi та якiснi характеристики цредмета закупiвлi, що закуповуеться, повиннi вiдповiдати технiчним
умовам та стандартам, передбаченим законодавством Украiъи дiючtлrли на перiод постачання товару, зокрема,
Закону УкраiЪи кПро ринок природного газу> }rlb 329-vI[ вiд 09,04.2015 (далi- Закон N 329-vпr;Правилам
постачаннЯ природного г€lзу, затверджениМ постановоЮ НацiональнОТ KoMiciT, цо здiйсшое державне
реryлюванIUI у сфераХ енергетики та комунirльних послуг, вiд 30,09.2015 Jф 2496, Кодексу газотранспортноТ
системи, затвердженому постановою Нацiональноi KoMicii, що здiйсr*ое державне реryлюванIuI у сферах
енергетики та комунzlJIЬних послуг, вiд 30.09.2015 Ns 249З (далi 

- Кодекс м 2493), Кодексу газорозподйьноТ
системи, затвердженому постановою НацiональноТ KoMicii, що здiйст*ое державне реryлюваннrI у сферах
енергетики та комун€шьних посJý/г, вiд 30.09.2015 J\ъ 2494 (далi 

- Кодекс Nь 2494), iншим нормативно-
IIравовим актам, прийнятим на виконаннrI Закону ЛЪ З29-VIII.

Якiсть, фiзико-хiмiчнi показники (ФХП) та iншi характеристики природного г€lзу, який постачаеться
замовнику, повиннi вiдповiдати вимогаМ визначениМ Кодексом N9 249з та Кодексом Ng2494.
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