
Донбаська державна машинобудівна академія 

ОБҐРУНТУВАННЯ  

технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, 

очікуваної вартості предмета закупівлі 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне 

використання державних коштів» (зі змінами)) 

 

1. Найменування замовника: Донбаська державна машинобудівна академія. 

1.1. Місцезнаходження замовника: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, вул. 

Академічна, 72 

1.2. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 02070789. 

1.3. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 

територіальної громади. 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 

словником та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета 

закупівлі (лотів): ДК 021:2015 код 65210000-8 «Розподіл газу» (послуги з розподілу 

природного газу. 

3. Вид та ідентифікатор закупівлі: Переговорна процедура закупівлі унікальний номер   

№ UA-2021-01-16-001229-a. Умови застосування переговорної процедури закупівлі: на 

підставі пункту 2 частини 2 статті 40 ЗУ «Про публічні закупівлі», у зв’язку з 

об’єктивною відсутністю конкуренції з технічних причин щодо постачання предмету 

закупівлі має бути застосована переговорна процедура закупівлі 

4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  

Очікувана вартість предмета закупівлі склала -  20 808,00 грн. з ПДВ, вона передбачена 

кошторисом Донбаської державної машинобудівної академії та річним планом 

закупівель на 2021 рік. Обсяг, необхідний для забезпечення потреб гуртожитків 

замовника на 2021 рік становить -  становить 17 000 м3. 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом річного 

споживання  природного газу   за попередній календарний 2020 рік. 

Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості методом порівняння ринкових 

цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета 

закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України 18.02.2020 № 275. При цьому розрахунок очікуваної 

вартості проводився згідно з аналізом державного регулювання цін  і тарифів  НКРЕКП 

за останній період послуг по розподілу газу.    

Тариф на момент проведення переговорів за 1 м.куб. – 1,224 грн. 

Очікуваний обсяг постачання послуг з розподілу газу – 17000 м. куб. 

Загальна вартість предмета закупівлі на 2021 рік: 

1,224 грн. х 17000 м.куб.=20808,00 грн. 

5. Розмір бюджетного призначення: згідно з кошторисом на 2021  рік – 20 808,00 грн.  

 

6. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

Відповідно до статті 1 Закону України «Про природний газ», розподіл природного газу 

– господарська діяльність, що підлягає ліцензуванню і пов’язана з переміщенням 

природного газу газорозподільною системою з метою його фізичної доставки 

споживачам, але що не включає постачання природного газу. У розумінні «послуги з 

розподілу газу» є забезпечення цілодобового доступу Споживача до газорозподільної 

системи, розподіл (переміщення) природного газу газорозподільною системою з метою 

його фізичної доставки до межі балансової належності об’єкта Споживача та  

https://gov.e-tender.ua/tender/naftoprodukti-ta-elektroenergiya/UA-2021-01-05-001451-a-pryrodnyj-haz-dlya-pobutovyx-potreb-hurtozhytkiv


переміщення природного газу його фізичної доставки Оператором ГРМ обсягів 

природного газу до об’єктів споживачів. 

Краматорське управління по газопостачанню та газифікації (УГГ) здійснює 

розподіл природного газу трубопроводами в Донецькій області, як суб’єкт природної 

монополії та має Ліцензію (Серія АЕ №299064) видану 26.06.2015р. НКРЕКП на 

здійснення розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ. 

послуга може бути виконана виключно певним суб’єктом - відсутність конкуренції з 

технічних причин (пункт 2 частини 2 статті 40 Закону), тому що ПАТ «По 

газопостачанню та газифікації «Донецькоблгаз» Краматорське УГГ здійснює розподіл 

природного газу трубопроводами в Донецькій області, як суб’єкт природної монополії 

та має Ліцензію (Серія АЕ №299064) видану 26.06.2015 р. НКРЕКП на здійснення 

розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ. Термін 

постачання послуг з розподілу природного газу з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. 

Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг розподілу природного газу за 

попередній бюджетний 2020 рік. За одиницю виміру кількості природного газу 

приймається метри кубічні, які дорівнюють кількості розподілу природного газу.  

 

 

Секретар тендерного комітету,           __________________ Ю.І. Бескишка 

провідний економіст               

 

Голова тендерного комітету,    __________________ С.Г. Карнаух  

завідувач кафедри ОПМ 

М.П. 

 

 


