
ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної 

вартості  та/або розміру бюджетного призначення в межах закупівлі   

ідентифікатор закупівлі UA-2021-01-14-001939-а 

 

Підстава для публікації обгрунтування: постанова Кабінету Міністрів 

України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету 

Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710». 

  

Мета проведення закупівлі: забезпечення потреб Замовника у закупівлі 

природного газу  у 2021 році , а саме  забезпечення природним газом 

адміністративних будівель Компаніївської селищної ради, ДНЗ в селах 

Роздолля та Мар'ївка Компаніївського району  

 

Замовник:  Компаніївська селищна рада  

  

код ЄДРПОУ: 04364911 

  

Вид процедури: переговорна процедура  

  

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-01-14-001939-а 

 

  

Предмет закупівлі: Природний газ код ДК 021:2015 – 09120000-6 - Газове 

паливо 
  

Очікувана вартість предмета закупівлі: 232439.07 грн. з ПДВ (відповідно 

до розрахунку потреби наданого 30 листопада 2020 року фінансовим 

відділом виконавчого комету Компаніївської селищної ради з урахування 

переговорів) 
 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:  

Відповідно до частини 1 статті 40 Закону України «Про публічні 

закупівлі» (далі-Закон)  переговорна процедура закупівлі використовується 

замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про 

закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору 

про закупівлю з одним або кількома учасниками процедури закупівлі. 

Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток 

у разі наявності підстав, що визначені у частині 2 статті 40 Закону, в тому 

числі  якщо було двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі 

частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних 

пропозицій, визначеної цим Законом. При цьому предмет закупівлі, його 

технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника процедури 



закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у 

тендерній документації. 

За предметом закупівлі: «Природний газ код ДК 021:2015 – 09120000-6 - 

Газове паливо»  було двічі  відмінено процедуру відкритих торгів  через 

відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим 

Законом ( ідентифікатори закупівлі UA-2020-11-30-009551-b та UA-2020-12-

16-017748-c). 

          Згідно з Законом та потребами Замовника, передбачено Закупівлю  

природного газу в обсязі 30992 куб.м.  на очікувану вартість закупівлі 

232439,07 грн. з ПДВ. та урахуванням послуги замовлення (бронювання) 

потужності щодо кожного періоду  та обсягу постачання природного газу та 

без врахування вартості послуг з розподілу природного газу 

З урахуванням вищевикладеного, та враховуючи підстави застосування 

Переговорної процедури закупівлі, а саме пункту 2 частини 2 статті 40 

Закону, Замовнику необхідно застосувати Переговорну процедуру щодо 

Закупівлі.  

Місце поставки –  

1. 28400, Україна, Кіровоградська область, смт. Компаніївка, вул. 

Паркова 4, 10, 14 (адмінбудівлі) (межа балансової належності) - 12840 м.куб.;  

2. 28400, Україна, Кіровоградська область, Компаніївський район , с. 

Роздолля , вул. Молодіжна, 28 ДНЗ - 9800 м.куб.;  

3. 28410, Кіровоградська область, Компаніївський район, с.Мар'ївка, вул 

Центральна, 5 ДНЗ – 8352 м.куб. Загальний обсяг поставки товару – 30992 

куб.м. 

Розрахунок здійснений на підставі фактичних показників минулого 

бюджетного року, з урахуванням індексу споживчих цін та збільшення 

кількості об'єктів постачання природного газу  

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


