
 

ОБҐРУНТУВАННЯ   

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,   

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі   

в межах закупівлі: ID  8e643ff656fb4fc5b2690b932086fd42   

Підстава для публікації обґрунтування: пункт 4¹ постанови Кабінету Міністрів  України 

від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання державних  коштів».   

Мета проведення закупівлі: забезпечення безперебійного функціонування  

Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького на  2021 рік.   

Замовник: Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького   

ЄДРПОУ: 02219725 

Вид процедури: відкриті торги  

Ідентифікатор закупівлі: ID  8e643ff656fb4fc5b2690b932086fd42   

Предмет закупівлі: ДК 021:2015 – 09120000-6 Газове паливо (Природний газ).   

Очікувана вартість предмета закупівлі:  1`344`200.00 грн (з ПДВ) 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:    

           ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ  

Технічні вимоги 

 

1. Кількість 

№ 

з/п 

Код 

продукції 

Найменування 

товару 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

1. 09120000-6   
Газове паливо 

(природний газ) 
тис. м. куб. 134,4 

 

Строк поставки Товару: до 31.12.2021 року. 

 

        Технічні та якісні характеристики газу повинні відповідати нормам діючого на території 

України законодавства, державним, міжнародним стандартам та вимогам державної політики 

України в галузі захисту довкілля.   

        У складі тендерної пропозиції учасник надає: 

- Інформація в довільній формі про підтвердження наявності в учасника EIC-коду. 

- Параметри природного газу, який Постачальник зобов’язується поставити Споживачу, 

повинні відповідати параметрам основного потоку в газотранспортній системі України. За 

розрахункову одиницю поданого природного газу приймається один кубічний метр 

природного газу, приведений до стандартних умов (Т=20 град. С, Р=101,325 КПа/760 мм. 

рт. ст. та вологості рівній нулю). 

- Місце поставки Товару: Передача газу здійснюється на фізичних точках виходу з 

газотранспортної системи оператора ГТС до газорозподільної системи Оператора ГРМ. 

- Місце поставки: 79000, м. Львів, проспект Свободи, 20;  вул. Драгоманова, 42; вул. 

Устияновича, 10; вул. Л. Українки, 10; вул. Листопадового Чину, 7; вул. Листопадового 

Чину, 11; вул. Труша,28 

- Гарантійний лист Учасника з підтвердженням наявності в Учасника укладених усіх 

необхідних договорів, передбачених законодавством для забезпечення безперебійного 

постачання об’єктів Замовника, зокрема, про наявність дійсного на строк поставки 

договору транспортування природного газу. 


