
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення,
вартості предмега закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
Послуга з розподілу природного газу

сяк,

очікуваної

Номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за
результатами переговорної процедури закупівль в системі Рго7о1то:

ОдА-2022-04-29-000900-с

Інформація щодо очікуванної вартості
Назва критерію Опис критерію Обгрунтування

Очікуванна вартість, розмір
бюджетного призначення 2506,08 грн. 1235,76 куб.м х 2,028 грн/куб. м -

(сума всього, грн.) 2506,08 грн.

Інформація щодо предметазакупівлі
Очікуванна вартість їНазва номенклатурної позиції Ощис критеріюо ур цвнНЕУуВН технічніої позиці грн обгрунтування характеристик обгрунтування Якісні характеристики|обгрунтування

и
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Послуга з
розподілу
природного

газу

"пр2506,085 | 1235,76 куб-м'к 25028.
грн/куб. м - 2506,08
грн. Розрахунок
очікуваної вартості
закупівлі на 2022 рік
послуги з розподілу
природного газу
розрахована за
цінами АТ "ОГС
"ЛЬВІВГАЗ" З

01.01.2022 року
тариф становить
2,028 грн. за 1 куб. м.
згідно Тариф на
послугу з розподілу
природного газу для
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬН
ОЇ СИСТЕМИ
"ЛЬВІВГАЗ"
встановлений згідно
Постанови НКРЕКП
Хо 2759 від 21.12.2021
р.

«Технічні, с:
якісні та інші
фізико-хімічні
характеристик
и газу, який
передається
Споживачеві в
пунктах
призначення
має
відповідати
вимогам
установленим
державними
стандартами та
технічними
умовами, щодо
якості. За
одиницю
виміру
кількості
Товару при
його обліку
приймається
один кубічний
метр (куб.м.)
приведений до
стандартних
умов: тиск 760
мм ртутного
стовпчика і

температурас.

Послуга"з розподілу
природного газу-
послуга Оператора
ГРМ, що надається
Споживачу та
включає в себе
забезпечення
цілодобового доступу
Споживача до
газорозподільної
системи і

розподіл(переміщенн
я) належного
Споживачу (його
постачальнику)
природного
газорозподільною
системою з метою
його фізичної
доставки до межі
балансової
належності
Споживача,
визначається Законом
України "Про ринок
природного газу" та
Кодексом
газорозподільних
систем,
затвердженого .

постановою НКРЕКП
від 30.09.2015 Ме2494
(із змінами).

газу

об'єкта

Якість послуг З

розподілу природного
газу- відповідність
вимогам нормативних
документів величин
тиску,вмісту вологи та
твердих часток у
природному газі, який
надходить до
споживача, та повинна
відповідати чинному
стандарту ГОСТ 5542-
87 Газьї -горючие
природньсе для
промьішленного и
коммунально-бьтового
назначения.
Технические условия".
Стандарт встановлює
мінімально допустиме
значення нижчої
теплоти згоряння
природного газу 7600
ккал/м куб.(31,8 МДж/
м куб.) Допустимий
діапазон вищого числа
Воббе регламентується
від 9840 ккал/м куб(
412 МдДж/м куб.) з
допустимим
максимальним
відхіленням від
номінального значення
У

Якісні
хирактеристик
и розроблені з
урахуванням
вимог та
стандартів, що
звичайно
ставляться до
послуги З

розподілу
природного
газу.

Проректор з НПВР Юрій ШЕВЧЕНКО


