
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 4
1 

постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710  

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, його категорія: 
  Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; 

проспект Гагаріна, 26, м. Дніпро, 49005; 

  код за ЄДРПОУ – 08571446; 

         категорія замовника – юридична особа, яка забезпечує потреби держави або 

територіальної громади. 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 

словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного 

лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета 

закупівлі (лотів) (за наявності): 
«Природний газ» - код національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний 

закупівельний словник” -09120000-6 Газове паливо». 

  

Ідентифікатор закупівлі:  

UA-2021-08-11-008783-a 

3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  
Для забезпечення безперебійного початку опалювального сезону жовтень-грудень 2021 

року необхідно терміново закупити природній газ для забезпечення котельнь  

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 

Загальна характеристика предмета закупівлі: 

№ з/п Назва товару 
Одиниця 

виміру 

Обсяг закупівлі 

природного 

газу 

(т. м. куб) 

1. 
 

 Природний газ т. м. куб 289,700 

           Якість Товару, який передається Постачальником Споживачу в пунктах призначення, 

має відповідати вимогам ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и 

коммунально-бытового назначения. Технические условия». 

           Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, повинні відповідати технічним 

умовам та стандартам, передбаченим законодавством України діючим на період постачання 

товару ( з урахуванням змін). 

 Якість природного газу, що видобувається на території України та передається до ГТС 

та ГРМ, повинна відповідати технічним вимогам ТУ 320.001.58764-007-95 «Гази горючі 

природні, що подаються в магістральні газопроводи» та ТУ 320.001.58764-008-95 «Гази 

горючі природні, що подаються з родовищ в промислові газопроводи та окремим 

споживачам. 

         Технічні та якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати 

встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам законодавства (державним 

стандартам, технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля. 

4. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

      Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі «Природний газ» - код 

національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” -

09120000-6 Газове паливо», відповідає розрахунку видатків до кошторису 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ на 2021 рік (загальний фонд) 

за КПКВК 1001080 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами із специфічними 

умовами навчання». 
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5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

 Вартість предмета закупівлі визначається Замовником відповідно наказу 

Мінекономрозвитку № 275  від 18.02.2020 р. «Про затвердження примірної методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі».  

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно до комерційних 

пропозицій та становить 5 401 600,00 грн. з ПДВ, що відповідає розміру бюджетного 

призначення. 


