
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

1 Назва предмету закупівлі  Природний газ 
за кодом ДК 021:2015- 09120000-6 «Газове паливо». 
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Обгрунтування технічних та 

якісних характеристик 

предмета закупівлі 

Для безперебійного постачання газу, забезпечення  теплом 

адмінбудинків ДПІ Головного управління ДПС в Одеській 

області  

 1.Вимоги щодо якості товару: Природний газ 

(природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) 

вугільних родовищ та газ сланцевих товщ) - корисна 

копалина, яка є сумішшю вуглеводнів та                     24 

невуглеводневих компонентів, перебуває у газоподібному 

стані за стандартних умов (тиск –                 760 мм 

ртутного стовпа і температура - 20° C) і є товарною 

продукцією. За одиницю виміру кількості газу при його 

обліку приймається один кубічний метр (куб. м), 

приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 

20 градусів Цельсія, тиск газу (P) = 760 мм ртутного 

стовпчика (101,325 кПа). Якість та інші фізико-хімічні 

характеристики природного газу, що постачається 

відповідає                ДСТУ 5542-87 «Гази горючі природні 

для промислового і комунально-побутового призначення. 

Технічні умови», положенням Кодексу газотранспортної 

системи та Кодексу газорозподільних систем. Якість газу, 

що передається Споживачу, відповідає вимогам, 

встановленим державними стандартами, технічними 

умовами, нормативно-технічними документами щодо 

його якості, відповідає значенню його фізико-хімічних 

показників встановленим нормативними документами. 

Для недопущення несанкціонованого відбору природного 

газу учасник надає копію Договору з оператором ГРМ на 

відключення (припинення) газопостачання. 

2. Відносини між Замовником та Учасником регулюються 

наступними нормативно-правовими актами: 

 Закон України «Про публічні закупівлі» №922-VIII 

від  25.12.2015(зі змінами і доповненнями); 

 Закон України «Про ринок природного газу» від 

09.04.2015 № 329-VIII; 

 Правила постачання природного газу, затверджені 

постановою Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг від 30.09.2015    № 2496; 

 Іншиі нормативно-правові акти, прийняті на 

виконання Закону України «Про ринок природного 

газу». 

3.Технічна специфікація щодо предмету закупівлі, з 

загальним об’ємом 161 800 куб.м.:  
м.Одеса, Старобазарний сквер, буд. 3 - 3 000 куб. м.; 

м. Одеса, Стовпова, буд. 17б - 15 500 куб. м.; 

Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Кишинівська, буд. 3 - 



10 000 куб. м.; 

Одеська область, м. Болград, вул. Болгарських 

ополченців, буд. 24 - 10 000 куб. м.; 

Одеська область, м. Рені, вул. Дунайська, буд. 88-а -  

9 000 куб. м.; 

Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Шевченка, буд. 3 -

15 000 куб. м.; 

Одеська область, м. Біляївка, вул. Костіна, буд. 3а -  

12 000 куб. м.; 

Одеська область, смт. Овідіополь, вул. Т.Шевченка,  буд. 

214 - 19 000 куб. м.; 

Одеська область, м. Березівка, площа Генерала Плієва, 21 

- 5 000 куб. м.; 

Одеська область, смт. Доброслав, пр.40- річчя 

Визволення, буд. 2а - 5 000 куб. м.; 

Одеська область, м. Роздільна, вул. Європейська, буд. 37 - 

10 000 куб. м.; 

Одеська область, смт. Велика Михайлівка, вул. Соборна, 

буд. 34-в - 9 000 куб. м.; 

Одеська область, смт. Ширяєве, вул. Шклярука, буд. 13 -  

6 000 куб. м.; 

Одеська область, смт. Іванівка, вул. Центральна, буд. 96 - 

4 500 куб. м.; 

Одеська область, м. Ананьїв, вул. Виноградова, буд. 21 -   

5 000 куб. м.; 

Одеська область, смт. Любашівка, вул. Зоряна, буд. 11 -   

6 000 куб. м.; 

Одеська область, м. Балта, вул. Любомирська, буд. 195 - 

9 800 куб. м.; 

Одеська область, смт. Захарівка, вул. Першого Травня, 

буд. 37- 8 000 куб. м. 
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Обгрунтування очікуваної 

вартості предмета закупівлі, 

розмір бюджетного 

призначення 

1 944 000 грн. (один мільйон дев’ятсот сорок чотири 

тисячі гривень  00коп.)  з ПДВ   

 

 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

1 Назва предмету закупівлі  Утилізація сміття та поводження зі сміттям:  

Лот №1 (м.Одеса, вул.Семінарська, 5, м. Одеса, вул.Стовпова, 

17-Б, м.Одеса, вул. Академіка Заболотного, 38-А, м.Одеса, вул. 

Академіка Глушка, 17/2, м. Одеса, Французький бульвар, 7) 

Лот №2 (Одеська обл., смт Овідіополь, вул. Т.Шевченка, 214)  

Лот №3 (Одеська обл., м. Біляївка, вул.Костіна,3А)  

Лот №4 (Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. 

Московська, 18А)  

Лот №5 (Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Шевченка,3)  

Лот №6 (Одеська обл., смт Доброслав, вул. 40-річчя 



Визволення, 7)  

Лот №7 (Одеська обл., м. Березівка, вул. Генерала Плієва, 21)  

Лот №8 (Одеська обл., смт Окни, вул. Європейська,7)  

Лот №9 (Одеська обл., смт Миколаївка, 3вул. Карпішина, 55)  

Лот №10 (Одеська обл., смт Іванівка, вул. Центральна, 96) 

 Лот №11 (Одеська обл., м. Ананьїв, вул.Виноградова, 21)  

Лот №12 (Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, 88 А)  

Лот №13 (Одеська обл., м. Татарбунари, вул. Князєва, 2)  

Лот №14 (Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Кишинівська, 3)  

Лот №15 (Одеська обл., м. Болград, вул. Болгарських 

ополченців, 24)  

Лот №16 (Одеська обл., м. Арциз, вул. Інтернаціональна, 8)  

Лот №17 (Одеська обл.., м. Роздільна, вул.Європейська, 37)  

Лот №18 (Одеська обл., смт Велика Михайлівка, вул.Соборна 

34в)  

Лот №19 (Одеська обл., смт Сарата, вул. Чкалова, 23) 

 Лот №20 (Одеська обл., смт Ширяєве, вул. Шклярука, 13) 

за кодом ДК 021:2015: 90510000-5 «Утилізація сміття та 

поводження зі сміттям» 
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Обгрунтування технічних та 

якісних характеристик 

предмета закупівлі 

Для забезпечення  вивезення сміття об’єктів ДПІ 

Головного управління ДПС в Одеській області  

Учасник повинен своїми силами і засобами 

протягом усього терміну дії цього Договору виконувати 

комплекс послуг (робіт) з вивезення твердих побутових 

відходів (далі – ТПВ) що утворюються в процесі 

діяльності Замовника і розміщених останнім у надані і 

встановлені Учасником контейнери для ТПВ, а Замовник 

зобов’язується приймати  виконувані Учасником послуги 

(роботи) та своєчасно їх оплачувати. 

Учасник встановлює Замовнику необхідну 

кількість контейнерів для ТПВ. Кількість, ємність 

контейнерів, місця їх розташування (дислокація), а також 

графік вивозу та загальний обсяг вивезення ТПВ 

визначаються  графіком вивозу та дислокації. Вивезення 

ТПВ необхідно здійснювати у робочі дні з понеділка по 

п’ятницю.  

Завантаження ТПВ в контейнери здійснюється  

силами  Замовника. 

На термін надання послуг Учасник повинен надати 

у безкоштовне користування  Замовнику технічно справні 

та придатні до експлуатації контейнери для збирання 

ТПВ. 

Контейнери повинні бути надані Учасником в 

необхідній кількості та розташовані на вказаних 

Замовником місцях. 

Послуги, які надаються, повинні відповідати 

вимогам охорони праці та охорони навколишнього 

середовища. 

Учасник повинен надати послуги за рахунок 

власних сил та засобів без залучення  субпідрядних 

організацій. 

Термін надання послуг: з дня укладання договору 



по грудень 2021р.    
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Обгрунтування очікуваної 

вартості предмета закупівлі, 

розмір бюджетного 

призначення 

178 520,00 грн.грн. (сто сімдесят вісім тисяч п’ятсот 

двадцять гривень 00 копійок) з ПДВ 
Лот №1  - 119 300,00грн. (сто дев’ятнадцять тисяч триста 

гривень 00 коп.) 

Лот №2 – 4 840,00грн. 

Лот №3 – 1800,00 грн. (Одна тисяча вісімсот гривень 00 коп.) 

Лот №4 – 3200,00 грн. (три тисячі двісті гривень 00 копійок) 

Лот №5 -3960,00 грн. (Три тисячі дев’ятсот шістдесят гривень 

00 коп.) 

Лот №6 – 10000,00грн. (Десять тисяч гривен)   

Лот №7 - 1700,00 грн. ( Одна тисяча сімсот гривен 00 коп.)  

Лот №8 – 4400,00 грн. (Чотири тисячі чотириста гривень 00 

копійок)  

Лот №9 – 1100,00грн. (Одна тисяча сто гривень 00 коп.) 

Лот №10 – 1800,00 грн. (Одна тисяча вісімсот гривен 00коп.) 

 Лот №11 – 2100,00грн. (Дві тисячі сто гривен 00 копійок)  

Лот №12 – 1000,00 грн. (Одна тисяча гривен 00 коп.) 

Лот №13 – 700,00 грн. (Сімсот гривен 00 коп.)  

Лот №14 – 13200,00грн. (тринадцять тисяч двісті гривен 

00коп.)  

Лот №15 – 720,00грн. (Сімсот двадцять гривен 00 коп.)  

Лот №16 -1000,00 грн. (Одна тисяча гривен 00 коп.) 

Лот №17 – 3900,00 (Три тисячі дев’ятсот гривен 00коп.) 

Лот №18 -1100,00грн. (Одна тисяча сто гривен 00 коп.)  

Лот №19 -1700,00грн. (Одна тисяча сімсот гривен 00 коп.) 

 Лот №20 -1000,00 грн. (Одна тисяча гривен 00 коп.) 

 


