ПРОТОКОЛ
ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ
відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель
при Володимир-Волинському фаховому коледжі
м. Володимир

№ 11

04.11.2022 р.

Враховуючи вимоги Закону України «Про публічні закупівлі» із змінами (далі – Закон),
Положення про уповноважену особу, що затверджене наказом від 15.03.2022 р. № 12-г, з
урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження
особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників,
передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму
воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі —
Особливості)
Річний план та зміни до нього безоплатно оприлюднюються замовником в електронній
системі закупівель протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного плану та змін до
нього. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану.
Відповідно до пункту 31 частини 1 статті 1 Закону, тендерна документація –
документація щодо умов проведення тендеру, що розробляється та затверджується замовником
і оприлюднюється для вільного доступу в електронній системі закупівель.
Тендерна документація щодо закупівлі за предметом: — 4-та цифра основного словника
«клас» національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»
(CPV): 09120000-6- Газове паливо (Природний газ) (далі – Закупівля) розроблена з
дотриманням усіх вимог, установлених в статті 22 Закону, з урахуванням Особливостей.
При розробленні цієї тендерної документації розглянуто питання стосовно строків
проведення процедури закупівлі, переліку кваліфікаційних критеріїв, вимог щодо забезпечення
тендерної пропозиції, строку дії тендерної пропозиції, методики оцінки пропозицій, проєкту
договору про закупівлю, технічних вимог до предмета закупівлі, та інших положень з
урахуванням вимог чинного законодавства у сфері публічних закупівель.
Крок аукціону — 1 % від очікуваної вартості Закупівлі.
На виконання вимог пунктом 24 Особливостей встановлено, що замовник самостійно та
безоплатно через авторизований електронний майданчик оприлюднює в електронній системі
закупівель відповідно до Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого
наказом Мінекономіки від 11 червня 2020 р. № 1082, та цих особливостей оголошення про
проведення відкритих торгів та тендерну документацію не пізніше ніж за сім днів до кінцевого
строку подання тендерних пропозицій.
З метою організації Закупівлі на січень-березень 2023 року шляхом проведення
процедури відкритих торгів з урахуванням Особливостей, керуючись ч. 2 ст. 4 Закону та п. 24
Особливостей
ВИРІШИВ:
1. Затвердити річний план закупівлі на 2023 рік за предметом: — 4-та цифра основного
словника «клас» національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний
словник» (CPV): 09120000-6- Газове паливо (Природний газ).
2. Оприлюднити річний план закупівель на 2023 рік, зазначений у п. 1 цього Протоколу у
порядку, передбаченому згідно ст. 4 Закону в електронній системі закупівель
3. Закупівлю здійснити шляхом проведення процедури відкритих торгів у відповідності з
вимогами Закону з урахуванням Особливостей.
5. Подати на оприлюднення через авторизований електронний майданчик оголошення
про проведення процедури відкритих торгів з особливостями, зазначених в п.3 цього
Протоколу, в електронній системі закупівель з урахуванням статей 10, 21 Закону та п. 24
Особливостей.
6. Затвердити тендерну документацію Закупівлі з усіма Додатками, у т. ч. проєкт
договору про закупівлю.

7. Оприлюднити оголошення щодо Закупівлі, тендерну документацію та проєкт
договору про закупівлю в Електронній системі у порядку, встановленому Уповноваженим
органом, Законом з урахуванням Особливостей.
8. Затвердити Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета Закупівлі.
9. Оприлюднити обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета Закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі, на власному вебсайті протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення
конкурентної процедури закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю
за результатами переговорної процедури закупівель.

Уповноважена особа

Валентин БОБАК

Обґрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ 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:
1.1. Найменування: Володимир-Волинський фаховий коледж;
1.2. Місцезнаходження: 45400, Україна, Волинська область, Володимирський район,
м. Володимир, вул. Генерала Шухевича, буд. 27;
1.3. Код за ЄДРПОУ: 00727771;
1.4. Категорія: підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої
статті 2 Закону.
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): — 4-та цифра основного словника «клас» національного класифікатора
України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» (CPV): 09120000-6- Газове паливо
(Природний газ).
3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
3.1. Згідно частини 1 статті 12 Закону України «Про ринок природного газу», якість та
інші фізико-хімічні характеристики природного газу визначаються згідно із нормативноправовими актами.
Фізико-хімічні показники природного газу повинні відповідати вимогам, визначеним
розділом ІІІ Кодексу ГТС та Кодексом ГРМ.
Предмет закупівлі повинен відповідати вимогам ДСТУ 5542-87 «Гази горючі природні
для промислового та комунально-побутового призначення. Технічні умови»
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 меркаптановоїсірки, г/м³, не більше

0,036

5. Об’ємна частка кисню, %, не більше
6. Маса механічних домішків у 1 м³ г, не більше
7. Інтенсивність запаху при об’ємній частці 1% в повітрі, бал, не менше

1,0
0,001
3

4. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:
4.1. Розмір бюджетного призначення згідно предмету закупівлі: — 4-та цифра основного
словника «клас» національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний
словник» (CPV): 09120000-6- Газове паливо (Природний газ) відповідає розрахунку видатків до
кошторису Замовника на 2023 рік (загальний фонд) за КПКВК:
4.2. 0611101 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів
місцевого бюджету».

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
5.1. Очікувана вартість предмета закупівлі: — 4-та цифра основного словника «клас»
національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» (CPV):
09120000-6- Газове паливо (Природний газ) у період з 01.01.2023 року до 31.03.2023 року
включно становить суму в розмірі: 579 386 15 грн. (П’ятсот сімдесят дев’ять тисяч триста
вісімдесят шість гривень п’ятнадцять копійок) з ПДВ;
5.2. Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована шляхом множення обсягу
закупівлі у період з 01.01.2023 року до 31.03.2023 року включно на вартість газу за 1000 куб. м з
ПДВ, з урахуванням тарифу на послуги транспортування та коефіцієнту, який застосовується
при замовленні потужності на добу наперед.
Ціна природного газу за 1000 куб. м газу без ПДВ - 13 658,33 грн.,
крім того податок на додану вартість за ставкою 20%,
ціна природного газу за 1000 куб. м з ПДВ - 16 390,00 грн;
крім того тариф на послуги транспортування природного газу для внутрішньої точки
виходу з газотранспортної системи - 124,16 грн. без ПДВ, коефіцієнт, який застосовується при
замовленні потужності на добу наперед у відповідному періоді на рівні 1,10 умовних одиниць,
всього з коефіцієнтом - 136,576 грн., крім того ПДВ 20% - 27,315 грн., всього з ПДВ - 163,89
грн. за 1000 куб. м.
Всього ціна газу за 1000 куб. м з ПДВ, з урахуванням тарифу на послуги
транспортування та коефіцієнту, який застосовується при замовленні потужності на добу
наперед, становить 16 553,89 грн.

