ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
в межах закупівлі: UA-2021-07-26-008443-b
26.07.2021
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 вересня-грудня 2021
року.
Замовник: Львівська національна галерея мистецтв імені Б.Г. Возницького.
ЄДРПОУ: 02223750.
Вид процедури: відкриті торги.
Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-07-26-008443-b.
Предмет закупівлі: ДК 021:2015:09120000-6: Газове паливо (природний газ).
Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 112 390,00 грн. з ПДВ.
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:
Лот №1: Природний газ
Місце поставки:
- «Музей Теодозії Бриж» сектору «Музеїв-пам’яток», 79005, м. Львів, вул. Мартовича,
5.
Кількість: 500 м³;
Лот №2: Природний газ
Місце поставки:
- 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.
Кількість: 34 000 м³;
Лот №3: Природний газ
Місце поставки:
- 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: 8 800 м³;
Лот №4: Природний газ
Місце поставки:
- «Музей-заповідник «Жовківський замок», 80300, пл. Вічева, 2, м. Жовква,
Львівський район, Львівська область.
Кількість: 21 000 м³.

Технічне завдання
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі код ДК 021:2015 – 09120000-6 Газове паливо
Обсяг постачання:
Найменування
товару

Стандарт якості
товару

Одиниця

Природний газ

ГОСТ 5542-87

тис. куб. м.

виміру
товару

Кількість
товару

64,300

Розрахунковий період за Договором становить один календарний місяць - з 7.00
години першого дня місяця до 7.00 години першого дня наступного місяця включно.
EIC - код Споживача - 56XS0000267KU00G.
На запропонований товар під час його транспортування, виробництва, тощо
повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством
України.
Якість товару має відповідати вимогам документації та діючим в Україні
нормам, щодо якості зазначених у цій документації товарів.
Строк поставки: з 01.09.2021 р. до 31.12.2021р. (включно)
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.
Якість товару – це відповідність значень його фізико-хімічних показників
встановленим нормативним документам (стандартам якості). Якість товару повинна
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.
За одиницю виміру кількості товару при його обліку приймається 1000 куб. м.
(одна тисяча кубічних метрів), приведений до стандартних умов: температура газу (t)
= 20 градусів за Цельсієм, тиск газу (P) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).
Параметри товару, який Учасник зобов’язується поставити Замовнику, повинні
відповідати параметрам основного потоку в газотранспортній системі України.
Учасник зобов’язується забезпечити створення страхового запасу природного
газу згідно порядку створення страхового запасу природного газу (затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 795).
Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку щодо застосування
Учасником заходів із захисту довкілля при виконанні умов Договору із постачання
природного газу.

Додатково Учасник повинен підтвердити використання системи менеджменту
безпеки ланцюга постачань стосовно оптової торгівлі газоподібним паливом шляхом
надання у складі тендерної пропозиції діючого сертифікату ISO 28000:2007, що
засвідчує використання учасником вказаної системи, який виданий на ім’я учасника
торгів. Учасник в складі пропозиції повинен надати сертифікат системи менеджменту
інформаційної безпеки ISO 27001:2013 та системи менеджменту охорони здоров’я та
безпеки праці ISO 45001:2018.
Умови постачання товару Замовнику повинні відповідати наступним
нормативно- правовим актам:
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».
-

Постачання товару здійснюється безперервно, відповідно графіку поставок,
який розробляється Замовником, з дотриманням правил про безпеку
поставки товару.

