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ВІДДІЛ ОСВІТИ  ПОПІВСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Україна, 41627,  Сумська область , Конотопський район, с. Попівка,  вул. Миру, будинок 1
тел. 0683722037  E-mail: 44147076@mail.gov.ua


Обґрунтування технічних та якісних характеристик
 предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, 
очікуваної вартості предмета закупівлі
Ідентифікатор закупівлі : UA – 2021–02–08-000972-a
( повторно оголошена закупівля)

(Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі виходячи з  специфіки предмета закупівлі  , керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства )

Назва предмета закупівлі : ДК 021:2015   09120000-6 ГАЗОВЕ ПАЛИВО
Строк поставки товару : Цілодобово (  по 31.12.2021 включно).
Місце поставки товару :
         

Навчальні заклади Конотопського району
Адреса об’єкта
1
Великосамбірський ЗЗСО І-ІІІ ст.
вул. Дептівська, 2а, с. Великий Самбір Конотопського р-ну Сумської обл., 41664
2
Попівський ЗЗСО І-ІІІст.
вул. Братів Ковтун,3 с. Попівка Конотопського р-ну Сумської обл.,41627
3
Соснівський ОК «ліцей ЗДО»
вул. Шкільна,1, с. Соснівка Конотопського р-ну Сумської обл., 41662
4
Тулущанський ЗЗСО І-ІІІст.
вул. Молодіжна,5 с. Тулушка Конотопського р-ну Сумської обл., 41628
5
Вирівський ЗЗСО І-ІІ ст.(ДНЗ)
вул. Шевченка,1 с. Вирівка,  Конотопського р-ну Сумської обл., 41630
6
Попівський ЗЗСО І-ІІІ ст. (ДНЗ)
Вул. Вишнева,8, с.Попівка, Конотопського району, Сумської обл.., 41627
Детальний опис  та вимоги до предмета закупівлі : 
Найменування
товару
за ДК 021:2015
Одиниці
виміру
Кількість
Природний газ
09120000-6 – Газове паливо
м3

74066

 Якість природного газу повинна відповідати вимогам ДСТУ 5542-87 (ГОСТ 5542-87):
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
Щомісячний обсяг природного газу, що передається Споживачу може змінюватись протягом строку постачання в залежності від рівня споживання Споживачем.
Учасник при формуванні ціни повинен врахувати усі витрати на постачання, з урахуванням усіх  платежів (окрім розподілу), які можуть бути ним понесені у ході виконання договору про закупівлю.

Мета  використання товару : для потреб навчальних закладів підпорядкованих відділу освіти Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області .
Очікувана вартість  закупівлі : 518 462,00 грн.  ( П’ятсот вісімнадцять тисяч чотириста шістдесят дві грн.. 00 коп. )
Обсяги закупівлі : 74066 м.куб.

Строк поставки – З моменту укладання договору до 31.12.2021 року.

При розрахунку вартості Постачальник включає до ціни на природний газ вартість послуг з розподілу Потужностей (вартість замовленої потужності природного газу) згідно Постанови НКРЕКП від 22.04.2019р. за №580.
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 та ПДВ . 
При укладенні договірних відносин сторони керуватимуться :
- Законом України «Про ринок природного газу» № 329-VIIIвід 09.04.2015 року, 
- Цивільним, Господарським кодексами та Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року №922-VIII року ;
- Правилами постачання природного газу, що затверджені Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №2496 від 30.09.2015 р. ;
- Кодексом газотранспортної системи (затверджений Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №2493 від 30.09.2015 р.), 
-  Кодексом газорозподільних систем (затверджений Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №2494 від 30.09.2015 р.) ;











