
Обгрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного

призначення та очікуваної вартості 
за ДК 021:2015 -09120000-6 -  Газове паливо (природний газ)

1. Замовник:
1.1. Найменування : Державна установа «Житомирський обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров’я України».
1.2. Код за ЄДРПОУ 38499986
1.3. Місцезнаходження.
Юридична адреса: 10002 м. Житомир вул.. В. Бердичівська,64 
Фактична адреса : 10002 м. Житомир вул.. В. Бердичівська,64
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (призвіще, 
ім’я, по батькові, посада, номер телефону із зазначенням коду міжміського 
телефонного зв’язку, електронна адреса):
Заступник директора з економічних питань Заступник голови тендерного комітету -  
Остапенко Оксана Ростиславівна тел. 096-705-80-20, електронна адреса оіс buh@ukr.net.
1.5. Дата прийняття тендерним комітетом рішення про застосування переговорної 
процедури : 08.11.2021.
2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі за ДК 021:2015 -09120000-6 -  Газове паливо 
(природний газ)
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 100000 м3
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:
м.Житомир вул. В.Бердичівська,64 -  6200 м3 
м. Житомир вул. Гагаріна,55 -  50000 м3 
Житомирська область м. Андрушівка вул. Тітова,2 -  9000 м3 
Житомирська область м. Бердичів вул. Володимирська,12 -  1200 м3 
Житомирська область м. Малин вул. Тараскіна, 21 -  9000 м3 
Житомирська область м. Баранівка вул. Тищенка,9 -  3000 м3 
Житомирська область м. Олевськ пров. Промисловий,4А -  13600 м3 
Житомирська область м. Коростишів вул. І.Богуна,42-а -  8000 м3
3. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: з листопада 2021 року 
по 31 грудня 2022 року.
4. Умова застосування процедури відкритих торгів проведення закупівлі:

В.зв’язку пониження температури зовнішнього повітря та початок опалювального 
сезону 2021/2022 років з метою запобігання негативним наслідкам, які стануться через 
відсутність опалення для забезпечення безперервного та якісного виконання 
структурними підрозділами ДУ «ЖОЛЦ МОЗ України» до кінця 2022 року своїх 
безпосередніх функцій та завдань, у тому числі проведення епідеміологічних 
розслідувань, робіт з ліквідації захворювання серед людей на гостру респіраторну 
хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS- CoV-2, проведення лабораторних 
досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції для реагування на спалахи гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та для 
створення належних умов роботи працівників та опалення приміщень, що знаходяться на 
балансі установи Замовника.

На підставі Протоколу №19 від 11 жовтня 2021 року позачергового засідання 
обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яким 
оголошено надзвичайну ситуацію техногенного характеру у зв’язку з відсутністю 
постачання природнього газу в бюджетних установах на осінньо-зимовий період 2021- 
2022 років на території Житомирської області, та Протоколу засідання № 15/09-21 від 12 
жовтня 2021 року Експертної комісії з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій 
яким визнано ситуацію, що склалася з відсутністю постачання природнього газу в
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бюджетних установах Житомирської області класифіковано як надзвичайною ситуацією 
техногенного характеру регіонального рівня (код НС 10800 -  унаслідок аварій на системах 
життєзабезпечення) відповідно до національного класифікатора надзвичайних ситуацій 
ДК 01962010 пункту 4.3 Порядку класифікації), затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 24 березня 2004 р №368
Очікувана вартість закупівлі на період з листопада 2021 року по 31 грудня 2022 року, за 
ціною 16554,00 грн. за 1000 куб.м, з урахуванням ПДВ та тарифу на транспортування. 
Загальна вартість закупівліу становить 1655400,00 гривень (Один мільйон шістсот 

п’ятдесят п’ять тисяч чотириста гривень 00 коп.) з ПДВ;
5. Обгрунтування доцільності закупівлі:

Для опалювального сезону 2021/2022 років та до кінця 2022 року з метою 
запобігання негативним наслідкам, які стануться через відсутність опалення для 
забезпечення безперервного та якісного виконання структурними підрозділами ДУ 
«ЖОЛЦ МОЗ України» до кінця 2022 року своїх безпосередніх функцій та завдань, у тому 
числі проведення епідеміологічних розслідувань, робіт з ліквідації захворювання серед 
людей на гостру респіраторну хворобу СОУГО-19, спричинену коронавірусом БАКЛ- 
СоУ-2, проведення лабораторних досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції 
для реагування на спалахи гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2 та для створення належних умов роботи працівників та 
опалення приміщень, що знаходяться на балансі установи Замовника.
6. Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Згідно ст. 12 Закону України «Про ринок природного газу» № 329-УІІІ від 9 квітня 
2015 року (далі -  Закон № 329-УІІІ), постачання природного газу здійснюється відповідно 
до договору, за яким постачальник зобов’язується поставити споживачеві природний газ 
належної якості та кількості у порядку, передбаченому договором, а споживач 
зобов’язується оплатити вартість прийнятого природного газу в розмірі, строки та 
порядку, передбачених договором. Якість та інші фізико-хімічні характеристики 
природного газу визначаються згідно із встановленими стандартами та нормативно- 
правовими актами.

Природний газ - суміш вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, що перебуває у 
газоподібному стані за стандартних умов (тиск - 760 міліметрів ртутного стовпа і 
температура - 20 градусів за Цельсієм) і є товарною продукцією. Природний газ як товар 
має специфічний характер, оскільки передається лише трубопроводами, не має кольору та 
запаху, а існує в газоподібному стані, що не дає змогу споживачу без належного 
технічного устаткування, встановити його кількість та якість, а саме фізико-хімічний 
склад. При цьому, фізико-хімічний склад природного газу є істотною умовою для його 
використання за призначенням. Компонентний склад газу, визначений хроматографічним 
методом за МВУ 045/05-2011, ДСТУ ІБО 6974:2007 «Природний газ. Визначення складу із 
заданою невизначеністю методом газової хроматографії», ДСТУ 5542-87 «Гази горючі 
природні для промислового і комунально-побутового призначення. Технічні умови».

При обгрунтуванні технічних (якісних) вимог до товару були використанні і 
роз’яснення НКРЕКП, що розміщено на його офіційному сайті за посиланням 
http://www.nerc.gov.ua/?id=19186.

Відповідно до  пункту 7 глави 3 розділу І Кодексу газорозподільних систем, 
затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 (далі -  Кодекс) якість 
природного газу, що надходить до ГРМ, та якість природного газу, що передається 
Оператором ГРМ у пунктах призначення, має відповідати вимогам цього Кодексу.

По предмету закупівлі «Природний газ» відповідно до положень частини третьої статті 
18 ЗаконуА? 3 2 9 -У ІІІ вимоги до порядку вимірювання обсягів та визначення якості 
природного газу визначаються технічними регламентами та нормами, правилами і 
стандартами, що встановлюються і затверджуються центральним органом виконавчої
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влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовому 
комплексі, яким на сьогоднішній день є Міністерство енергетики та вугільної 
промисловостіУкраїни.
7. Обгрунтування розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості:

Під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України ЗО 
вересня відбулося підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання 
проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та гарячої води в опалювальному 
періоді 2021/2022 рр.
Ціна природного газу за 1000 куб. м газу без ПДВ -  13 658,42 грн., 

крім того податок на додану вартість за ставкою 20%,
крім того тариф на послуги транспортування природного газу для внутрішньої 

точки виходу з газотранспортної системи -  124,16 грн. без ПДВ, коефіцієнт, який 
застосовується при замовленні потужності на добу наперед у відповідному періоді на 
рівні 1,10 умовних одиниць, всього з коефіцієнтом -  136,576 грн., крім того ПДВ - 20% , 
всього з ПДВ -  163,89 грн. за 1000 куб. м.

Всього ціна газу за 1000 куб. м з ПДВ, з урахуванням тарифу на послуги 
транспортування та коефіцієнту, який застосовується при замовленні потужності на добу, 
за цим Договором становить 16 554,00 грн.

- Загальна вартість договору становить 1655400,00 гривень (Один мільйон 
шістсот п’ятдесят п’ять тисяч чотириста гривень 00 коп.) з ПДВ; в межах бюджетного 
призначення на 2021-2022 роки.


