ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
в межах закупівлі: UA-2021-11-16-006359-c
16.11.2021
Підстава для публікації обґрунтування: пункт 41 постанови Кабінету Міністрів
України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів».
Мета проведення закупівлі: забезпечення газовим паливом (природним газом)
структурних підрозділів ЛНГМ ім. Б.Г. Возницького протягом листопада 2021 року грудня 2022 року.
Замовник: Львівська національна галерея мистецтв імені Б.Г. Возницького.
ЄДРПОУ: 02223750.
Вид процедури: переговорна процедура.
Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-11-16-006359-c.
Предмет закупівлі: ДК 021:2015:09120000-6: Газове паливо (природний газ).
Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 436 748,80 грн. з ПДВ.
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:
Місце поставки товару: У загальному потоці природний газ у внутрішній точці
виходу з газотранспортної системи, а саме:
«Музей Теодозії Бриж» сектору “Музеїв-пам’яток”, 79005, м. Львів, вул.
Мартовича, 5;
Відділ «Музей-заповідник «Олеський замок», 80533, Львівська область,
Золочівський район, смт. Олесько, вул. Замкова, 27;
Відділ «Музей-заповідник «Золочівський замок», 80700, Львівська область, м.
Золочів, вул. Тернопільська, 5;
«Музей-заповідник Маркіяна Шашкевича» відділу «Музей книги», 80710,
Львівська область, Золочівський р-н., с. Підлисся;
Музей гетьмана України Івана Виговського сектору «Музей-заповідник гетьмана
України Івана Виговського», 81770, Львівська область, Стрийський р-н., с. Руда;
Музей Жидачівської землі сектору «Музей-заповідник гетьмана України Івана
Виговського», 81700, м. Жидачів, вул. Міцкевича, 2.
Кількість: 147,2 тис м.куб.
Строк поставки товару: до 31 грудня 2022 року.
Постачання природного газу споживачу регулюється чинним законодавством
України:
Закон України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 № 329-VII;

«Правила постачання природного газу», затверджені постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг від 30.09.2015 № 2496;
іншим чинним нормативно-правовим актам, прийнятим на виконання Закону України
«Про ринок природного газу».
За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний
метр (куб. м.), приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів за
Цельсієм, тиск газу (Р) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).
Якість Газу, що передається споживачу, має відповідати вимогам визначеним
розділом III Кодексу газотранспортної системи, затвердженим постановою НКРЕКП
від 30 вересня 2015р. №2493 та Кодексом газорозподільних систем, затвердженим
постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015р. №2494.

