
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його 
очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення 

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель:  
UA-2021-09-27-002550-b. 

2. Найменування предмета закупівлі: Природний газ, код ДК 021:2015 -
09120000-6 - Газове паливо (Лот 1 - Газове паливо для виробництва теплової 
енергії, яке споживається бюджетними установами/ організаціями, код ДК 
021:2015- 09120000-6 - Газове паливо, Лот 2 - Газове паливо для виробництва 
теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання гарячої води 
населенню, код ДК 021:2015- 09120000-6 - Газове паливо). 
 

3. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:  
Лот 1 – 60 000 м3 
Лот 2 – 15 794 м3. 

 
4. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 599 253,40 грн (один мільйон  

п’ятсот дев’яносто дев'ять тисяч двісті п’ятдесят три гривні 40 коп.) з ПДВ , в 
тому числі Лот 1 – 1 266 000,00 грн , Лот 2 – 333 253,40 грн. 
 

5. Найменування замовника: Відокремлений структурний підрозділ 
“Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного 
університету імені Івана Пулюя”. 
 

6. Місцезнаходження замовника: 46024, Україна, Тернопільська обл., 
місто Тернопіль, вулиця Генерала М. Тарнавського,7. 
 

7. Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи:  
02549121. 

8. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 31 грудня       
2021 року. 

9. Джерело фінансування закупівлі: Лот 1 Державний бюджет України –
695878,00 грн. Місцевий бюджет – 570122,00 грн.; Лот 2 Місцевий бюджет – 
333253,40 грн. 
 

10. Технічні та якісні характеристики: 
Відповідно до Закону України “Про ринок природного газу” № 329-VIII від 

09.04.2015 р., природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних 
родовищ та газ сланцевих товщ, газ колекторів щільних порід, газ центрально-
басейнового типу (далі - природний газ) - суміш вуглеводнів та не 
вуглеводневих компонентів, що перебуває у газоподібному стані за стандартних 
умов (тиск - 760 міліметрів ртутного стовпа і температура - 20 градусів за 
Цельсієм) і є товарною продукцією. 



Якість Товару, який передається Постачальником Споживачу в пунктах 
призначення, має відповідати вимогам ГОСТ 5542-87 «Гази горючі природні для 
промислового та комунально-побутового призначення. Технічні умови». 

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати 
технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України діючим 
на період постачання товару. 

Якість природного газу, що видобувається на території України та 
передається до ГТС та ГРМ, повинна відповідати технічним вимогам ТУ 
320.001.58764-007-95 «Гази горючі природні, що подаються в магістральні 
газопроводи» та ТУ 320.001.58764-008-95 «Гази горючі природні, що подаються 
з родовищ в промислові газопроводи та окремим споживачам. 

Відносини між газопостачальними, газорозподільними, 
газотранспортними підприємствами та споживачами природного газу (крім 
населення) регулюються наступними документами: 

• Закон України «Про публічні закупівлі» від  25.12.2015 № 922-VIII; 
• Закон України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 № 329 - VIII; 
• Правила постачання природного газу, затвердженими Постановою 

НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496; 
• Кодекс газорозподільних систем, затверджений Постановою НКРЕКП від 

30.09.15 № 2494; 
• Кодекс газотранспортної системи, затверджений Постановою НКРЕКП від 

30.09.15 № 2493. 
 


