Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної
вартості предмета закупівлі - газового палива (природного газу) на 2022 рік для потреб
Комунального підприємства Вінницької міської ради «Комбінат комунальних підприємств»

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016р. №710» з внесеними
змінами.
1. Найменування: Комунальне підприємство Вінницької міської ради «Комбінат комунальних
підприємств»;
2. Місце знаходження: 21036, м. Вінниця, вул. Анастасії Медвідь, 2;
3. Код ЄДРПОУ: 03338656;
4. Категорія замовника: Юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями та
їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.
5. Предмет закупівлі: за кодом ДК021:2015: 09120000-6 - Газове паливо (Природний газ) на
2022 рік;
6. Дата оголошення: 29 грудня 2021 року;
7. Процедура закупівлі: Відкриті торги;
8. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-12-29-006579-b;
9. Очікувана вартість закупівлі: 1 960 000,00 грн. з ПДВ;
10. Обсяги закупівлі газу природного - 28 000,00 м.куб;
11. Строк поставки - з дати підписання договору по 31 грудня 2022 року;
12. Місце поставки - м.Вінниця, вул. 1 пров.Український, 6а, (Міська лазня).
13. Обґрунтування доцільності закупівлі:
Відповідно до Рішення Вінницької міської ради від 30.11.2021 р. №1033 КП «Комбінат
комунальних підприємств» є правонаступником МКП «Міська лазня». Враховуючи викладене,
природний газ закуповується з метою обігріву приміщень та нагрівання води міської лазні.
07 грудня було оприлюднено оголошення про проведення закупівлі за предметом ДК
021:2015, код 09120000-6 - Газове паливо (Природний газ) на суму 1 120 000,00 грн. (UA-P-202112-07-016112-с).
Однак, в зв’язку з поданням для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій торги не
відбулися.
Враховуючи різке зростання цін на природний газ (на підставі даних ринку, а саме
загальнодоступної відкритої інформації про ціни), вбачається необхідність у збільшенні вартості
предмета закупівлі).
14. За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається 1000 кубічних метрів (одна
тисяча кубічних метрів), приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів
за Цельсієм, тиск газу (Р) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).
15. Якість газу повинна відповідати вимогам, установленим державними стандартами,
технічними умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості.
16. Розрахунок потреби на газопостачання у 2022 році підготовлено виходячи з основних
виробничих показників:
- показників лічильника газу для обліку фактичного споживання природного газу для
опалення (за попередні періоди);
-забезпечення суворого режиму економії природного газу у плановому періоді.
17.Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі визначено відповідно до Примірної
методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від
18.02.2020 року № 275.
18. Для визначення очікуваної вартості газового палива (природного газу) було застосовано
метод порівняння ринкових цін - це метод визначення очікуваної вартості на підставі даних
ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни.

