
Додаток 2 до тендерної документації 
 

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) 
м.куб. 56520 

 

Строк поставки Товару:  
 

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: 

-  оригінал сертифікату відповідності вимогам ISO 45001:2018 - Охорона Здоров'я і 

Безпека Праці,  виданого на ім‘я учасника закупівлі у відповідності до міжнародних 

норм та чинного на момент подачі тендерної пропозиції 

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

код енергетичної ідентифікації суб’єкта ринку природного газу та/або точки 

комерційного обліку, визначений за правилами Європейської мережі операторів 

газотранспортних систем (ENTSOG), з метою уніфікації та однозначної ідентифікації 

суб’єктів ринку природного газу та точок комерційного обліку, розміщених на об’єктах 

газової інфраструктури, у тому числі для участі у регіональних (міжнародних) газових 

ринках, та для забезпечення спрощення процедур зміни постачальників природного 

газу та електронного обміну даними між суб’єктами ринку природного газу. На 

підтвердження інформації надати копію заяви на отримання EIC коду типу X 

Оператору газотранспортної організації  АТ  “Укртрансгаз” 
Фізико-хімічні показники природного газу повинні відповідати вимогам ГОСТу  5542-87. 

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). 
Учасник в складі пропозиції повинен надати сертифікат системи менеджменту 

інформаційної безпеки ISO 27001:2013.  
 

      Учасник надає  Копію Сертифікату ISO 28000:2007 “ Технічні умови для систем 

менеджменту безпеки ланцюга постачань”  

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати 

встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним 

стандартам (технічним умовам)), які передбачають застосування заходів із захисту 

довкілля. Якщо учасник посилається в тендерній документації на конкретні маркування, 

протокол випробувань чи сертифікат, він зобов’язаний прийняти маркування, протоколи 

випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам. 

Надаються листи, видані на ім’я учасника, від видобувника або компанії імпортера про 

відповідність товару технічним, якісним характеристикам.  

Висновок екологічного аудитора про відповідність вимогам чинного законодавства 

України про охорону навколишнього природного середовища,  з висновком про те, що 



система управління навколишнім середовищем на об`єкті є достатньо ефективною. Такий 

висновок повинен бути виданий не раніше ніж 01 січня 2021 року. 

Учасник у складі пропозиції зобов’язаний надати сертифікат якості (відповідності) на 

природний газ, а у випадку, якщо природний газ не підлягає обов’язковій сертифікації, 

надати  у складі пропозиції дійсний документ про таке, виданий такому учаснику від ДП 

“Львівстандартметрологія” у такому випадку зазначений сертифікат якості (відповідності) 

учасником не надається. 

Учасник в складі пропозиції повинен надати Довідку з переліком уповноважених осіб, які 

мають право доступу  до інформаційної платформи Оператора ГТС/ГРС від імені користувача 

платформи (постачальника) не менше трьох осіб ,для підтвердження інформації вказаної 

Учасник надає копії  довіреності на цих уповноважених осіб, згідно форми розміщеної на сайті 

Оператора ГТС/ГРС України.  

Місце поставки Товару: 81228 Львівська обл. Перемишлянський р-н с. Великі Глібовичі, 

вул.Шкільна,1 

81225 Львівська обл. Перемишлянський р-н с. Свірж, вул.Перша,55 

81224 Львівська обл. Перемишлянський р-н с. Стоки вул. Уляни 

Кравченко,9 

81250 Львівська обл. Перемишлянський р-н с. Лани, вул.Шевченка,84 

81225 Львівська обл. Перемишлянський р-н с. Глібовичі, 

вул.Кругляк,25 

81228 Львівська область с. Великі Глібовичі вул.Шкільна,1 

81712 Львівська область Жидачівський район с. Квітневе вул. 

Першого Травня, 36 
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