
оБгрунтувАння твхнIчних тА яItIсних хАрАктЕристик
прЕдмштА зАкуIIIвлI, розмlру БюджвI,ного признАtIЕння,

ОЧIIryВДНОi BAPTOCTI IIРВДМВТД ЗАКУПIВЛI
(вiдповiдно до пункту 4- 1 Постанови КМУ вiд l l . l0.201бр. Jф7l 0 кПро ефективне використаннrI

державних lсоштiв>)

1. Hal:iMetIyBatIHя, мiсцезtlаходжеIlня та iлешr,ифiкацiйний код замовIIика в
€диному державIIому ресстрi lоридичних осiбо фiзичlllлх осiб - пiдприсмцiв та
гроluадських формуваllь, Його категорiя - f[ержавна установа "Хмельницька
обласна фiтосанiтарна лабораторiя", Украiна, Хмельницька область,
Хмельницький, 29008, вулиця Купрiна, 48, СДРПОУ 38481895, категорiя
замовника - Iоридична особа, яка забезпечу€ потреби держави або територiальноI
гроNIади.
2. Назва предмета заlсупiвлi iз зазIIачеtlням коду за €диним закупiвельtlим
словIIиком (у разi полiлу на лоти TaKi вiдоплостi повинrli зазшачатися cTocoB[Io
кожного лота) та IIазвI| вiдповiдних класифiкаторiв предll|ета заlсупiвлi i
частиlI предмета закупiвлi (лотiв) (за наявllостi): Газове паливо (приролний газ)
(кол за ДК 021:2015:09120000-б кГазове паливо)))
3. Iлетифiкатор заlсупiвлi:. UA-20Z2-||-|6-0|3324-a.
4. ОбгрунryваIлня технiчних та якiсних характеристик предмета закупiвлi:
технiчнi та якiснi характеристики предмета закупiвлi визначенi вiдповiдно до
потреб замовника та з урахуванням вимог законодавства у сферi постачання
Природного газу. Фiзико-хiмiчнi показнI{ки природного газу, якиЙ пOстачасться
Замовнику, повиrlнi вiдповiдати вимогам, визначеним розлiлом III Колексу ГТС та
Кодексом ГРС
5. ОбгрУнтуваIlня розмiру бюджетшого приз[lачеtlшя: розмiр бюджетного
призначення для предмеry закупiвлi Газове паливо (природний газ) (код за ЩК
02I:2Q|5:09120000-б <Газове п€Lливо>) визначений з урахуванням потреби обсягу
видаткiв на2023р
6. ОчiкуваIIа BapTicTb предмета закупiвлi:-84424,84 грн. з ПЩВ.
7.ОбгруIIтуваIIIIя очiкуваlrоТ BapTocTi предмета закупiвлi: 19 липня 2о22 року
Itабiнет MiHicTpiB Украiни ухв€lлиВ постановУ Ns 8l2 uПро затвердження
положення про покладення спецiальних обов'язкiв на суб'сктiв ринку природного
газу для забезпечення загальносуспiльних iHTepeciB у Процесi фу"*цiо"ування
ринку природного газу щодо особ.гIивостей постачання природного газу
виробникам тепловот енергiт та бюджетним установам) (зi змiнами i

ДОПОВЦеНнями, внесеними постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 29 липня
2022 року JФ 839) (лалi
вiдповiдно до пункту шостого Положення в перiол з 1 серпня 2о22 року по 31
березня 202з року гк кнафтогаз Трейдинг> постачатиме природний газ для
бюджетних установ за цiною 1б з90 грн за 1 000 куб. м з ПЩВ (без урахування
тарифу на послуги з транспортування природного газу Для точки виходу та
коефiцiентао який застосовуеться в разi замовлення потужностi на добу).


