
Комунальне некомерційне підприємство 

«ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ» 

Чернігівської обласної ради 

 

ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

розміру бюджетних призначень та/або очікуваної вартості предмета закупівлі,  

що закуповується за бюджетні кошти  

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

 

№ 

Процедура закупівлі, ідентифікатор та 

дата оголошення про проведення 

конкурентної процедури, предмет 

закупівлі 

Обгрунтування технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі 

Обгрунтування розміру бюджетних призначень та/або 

очікуваної вартості предмета закупівлі 

1. 

Переговорна процедура закупівлі 

(скорочена) 

UA-2021-02-12-011371-c 

від 12.02.2021 р. 

ДК 021:2015 код 09120000-6 – Газове 

паливо (Природний газ для потреб 

непобутових споживачів) 

 

Закупівля здійснюється для забезпечення  

потреб КНП «Чернігівська обласна 

лікарня»ЧОР. 

Технічні та якісні характеристики предмету 

закупівлі регулюються та встановлюються 

Законом України «Про ринок природного 

газу» № 329-VIII від 09.04.2015 р. та 

Правилами постачання природного газу, 

затвердженими постановою Національної  

комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг від 

30.09.2015 № 249 та іншими  нормативно-

правовими актами, прийнятими на виконання 

Закону України «Про ринок природного 

газу». 

Фізико-хімічні показники газового палива, 

повинні відповідати міждержавному ДСТУ 

5542-87,  Кодексу газорозподільних систем, 

затвердженого постановою Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг від 

30.09.2015 № 2494, положенням Кодексу 

газотранспортної системи, затвердженого 

постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг від 

30.09.2015 № 249 

Очікувана вартість предмета закупівлі передбачена річним 

планом закупівлі на 2021 рік за посиланням    
 UA-P-2021-02-12-011927-c 

Очікувана вартість предмета закупівлі згідно оголошення -   

96 569,40 грн.з ПДВ. 

Очікувана вартість закупівлі визначалась на підставі   

Примірної методики визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України від 18.02.2020 № 275. При цьому розрахунок 

очікуваної вартості проводився згідно з аналізом цін 

розірваного договору, згідно цін  постачальників 

природного газу на дату формування очікуваної вартості 

предмета закупівлі та цін відповідних закупівель, 

інформація про які міститься в електронній системі 

закупівель "Prozorro" 

https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/14978516

