ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

1. Предмет закупівлі: Природний газ, згідно коду CPV за ДК 021:2015 код 09123000-7
Природний газ, у кількості, в асортименті та за наступними технічними характеристиками:
1.
Обсяги та предмет закупівлі:
№
1

Найменування товару
Природний газ, згідно коду CPV за ДК
021:2015 код 09123000-7 Природний газ

Одиниця виміру
куб.м.

Кількість
28 250

Місце доставки: постачання природного газу здійснюється за адресами Замовника:
м. Ужгород, вул. Болгарська, 2;
м. Ужгород, вул. Кармелюка, 12;
Ужгородський район смт. Середнє, вул. Борканюка, 38 Закарпатська область.
Орієнтовна вартість придбання становить: 250 000 грн. з ПДВ

Строк поставки товару: 01 січня 2021 року до 31 грудня 2021 року.
2.Постачальник природного газу – це суб’єкт господарювання, який на підставі
ліцензії здійснює діяльність з постачання природного газу.
3.Замовник здійснює закупівлю природного газу як товарної продукції у
відповідності до п. 31 ч. 1 ст. 1 Закону України від 09.04.2015 р. №329-VIII «Про ринок
природного газу».
4.Умови постачання природного газу замовнику повинні відповідати наступним
нормативно-правовим актам:
- Закон України від 09.04.2015р. №329-VIII «Про ринок природного газу»;
- Постанова від 30.09.2015 № 2496 «Про затвердження Правил постачання
природного газу».
- іншим нормативно-правовим актам, прийнятими на виконання Закону України
«Про ринок природного газу».
5.Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується повинні
відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України
діючими на період постачання товару.
6.Товар повинен бути сертифікований у встановленому законом порядку та
відповідати державним стандартам України.
7.Якість та інші фізико-хімічні характеристики природного газу, який передається,
повинні відповідати вимогам ДСТУ 5542-87 «Гази горючі природні для промислового і
комунально-побутового
призначення.
Технічні
умови»,
положенням
Кодексу
газотранспортної системи, Кодексу газорозподільних систем.
Якість Газу, що передається Споживачу на межі балансової належності, має
відповідати вимогам встановленим державними стандартами, технічними умовами,
нормативно-технічними документами щодо його якості.
Якісні вимоги:
Найменування показника

Норма

1. Теплота згоряння нижча, МДж/м³ кПа, при 20ºС 101,325 кПа, не менше

31,8 (7600)

2. Область значень числа Воббе (вищого), МДж/м³ (ккал/м³)

9850-13000

3. Масова концентрація сірководню, г/м³, не більше

0,02

4. Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м³, не більше

0,036

5. Об’ємна частка кисню, %, не більше

1,0

6. Маса механічних домішків у 1 м³ г, не більше

0,001

7. Інтенсивність запаху при об’ємній частці 1% в повітрі, бал, не менше

3

Учасник повинен забезпечити замовнику надійне та безперебійне постачання
установлених обсягів природного газу.
8.Під час виконання договору про закупівлю учасник повинен дотримуватись
передбачених чинним законодавством України заходів із захисту довкілля.
9.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).
10.У вартість товару необхідно включити сплату податків та інших зборів та
обов’язкових платежів, а також вартість послуги замовлення (бронювання) потужності
(тимчасовий тариф на послуги транспортування природного газу) згідно постанов
НКРЕКП. Згідно Закону: «товари - продукція, об’єкти будь-якого виду та призначення, у
тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому і
газоподібному стані, а також послуги, пов’язані з постачанням таких товарів, якщо вартість
таких послуг не перевищує вартості самих товарів» (пункт 32 частини 1 статті 1 Закону).
У складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:
- копію ліцензії на постачання природнього газу чинну на дату розкриття пропозицій,
або
- довідку довільної форми, із зазначенням інформації про внесення відомостей про
учасника в перелік суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на право
постачання природного газу.
11. Переможець торгів зобов'язаний надати офіційне підтвердження відповідності
ціни пропозиції середньо ринковим цінам від уповноважених на це органів.
12. Закупівля буде проводитись відповідно фактичного споживання природного газу,
з урахуванням надходження фінансування замовника.
Тендерна пропозиція, що не відповідає технічній частині, буде відхилена як така, що
не відповідає вимогам замовника.
Запропоновані учасником характеристики мають бути не гірші, ніж вказані в
зазначеній вище інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі.
У складі тендерної пропозиції, учасник повинен надати згоду з умовами та вимогами,
які визначені у цій технічній специфікації та гарантування їх виконання у вигляді
підписаних технічних вимог (Додаток 4) або у вигляді окремої довідки-згоди.
________________________ ________________________ ________________________
посада уповноваженої особи
Учасника

підпис та печатка

прізвище, ініціали

