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Етап прийому пропозицій

2

03.06. 04.07.

Період уточнень

Приймання пропозиції

Учасники

24.06.

Питання від учасників Подання документів згідно 
переліку додатку 4 

тендерної документації 
32 дні



Етап попередньої кваліфікації, допуск до аукціону

3

05.07. 15.07.

Розгляд пропозиції замовником

Замовник

08.07.

Рішення про допуск до аукціону 
щонайменше 3-х учасників

Розгляд документів поданих 
учасниками.

Виправлення та довантаження 
документів не допускається.

АУКЦІОНВстановлення цін за одиницю, 
які будуть зафіксовані в 

рамковій угоді

10 днів



Етап підтвердження учасників рамкової угоди, отримання 
документів та ціни за одиницю

4

16.07.

Строк на оскарження

Замовник

28.07.

Рішення про намір 
укласти угоду

22.07.

Подання документів по ст. 17

Довідки МВС, ДФС, 
реєстраційні документи

01.08

Учасники

Подання ціни за одиницю

Цінова пропозиція

16 днів



Укладання рамкової угоди

5

01.08.

Укладання угоди

Замовник

13.08.

Учасники

Публікація 
рамкової угоди

13 днів

Обмін документами

Обмін документами



Укладання рамкової угоди

Орієнтовний строк проведення процедури закупівлі за рамковою 
угодою – 2 місяці

 Укладення рамкової угоди не породжує обов'язку поставки певного 
обсягу товару. Відбір продавця на кожну конкретну партію товару 
здійснюється на окремому етапі через аукціон

 При цьому початкова ціна кожного учасника на аукціоні відбору 
не може бути більшою за ціну в рамковій угоді

 Зміна максимальної ціни кожного учасника може здійснюватися у 
випадку зміни біржових котирувань (котирування NCG) та/або 
офіційного курсу гривні до євро, за умови зміни будь-якого з цих 
показників більше ніж на 20% по відношенню до їх значень станом 
на 24 травня 2019 року або на дату останнього перегляду цін



Формула перегляду ціни

CP = PCP x Kс/ Kb + (Avg NCG - NCG bas) x 10,55 x Kc x 1,2 
дe: 

CP – уточнена ціна у гривнях зa 1000 м3 природного газу (з ПДВ);
PCP – попередня ціна за одиницю товару в рамковій угоді у гривнях за 1000 м3 природного газу (з 
ПДВ); 
Kс – середнє арифметичне офіційного курсу НБУ гривні до євро за п’ять попередніх банківських 
днів  (Джерело інформації для розрахунку всіх показників, пов’язаних з офіційним курсом НБУ: 
https://bank.gov.ua/control/uk/curmetal/detail/currency?period=daily );
Kb – офіційний курс НБУ гривні до євро в день останнього перегляду ціни (чи станом на 24 травня 
2019 року, якщо ціна ще не переглядалася*) 
* Станом на 24 травня 2019 року, відповідно до зазначеного вище джерела інформації, 
офіційний курс НБУ гривні до євро становив 29,335362 
Avg NCG - середнє арифметичне щоденних котирувань NCG Front Month за 20 попередніх 
біржових днів до дня уточнення ціни
(Джерело інформації для розрахунків всіх показників NCG знаходиться за посиланням: 
(https://www.powernext.com/futures-market-data, Розділ “Front Month, Settlement Prices”, вкладка 
“NCG”)

https://bank.gov.ua/control/uk/curmetal/detail/currency?period=daily
https://www.powernext.com/futures-market-data


Етап відборів для укладання договору про закупівлю

8

День 
1

Відбір за рамковою угодою

Замовник

День 
6

Учасники

Укладання 
договору про 

закупівлю 

Публікація 
запрошення

День 
7

Аукціон
Подання цінової 

пропозиції Підтвердження 
переможця

7 днів



Участь у відборах 

• Орієнтовно буде проведено 3 відбори:
1) Серпень 2019 року
2) Листопад 2019 року
3) Січень 2020 року
Але формально обмежень на кількість відборів немає і вони можуть 
проводитись і кожного місяця

 Повідомлення про оголошення відбору направляється кожному 
учаснику Угоди

 Участь у відборі не потребує формування додаткових документів 
та оплати

 Єдиним критерієм відбору є ціна поданої пропозиції за 
результатами відповідного аукціону



Договір про закупівлю

Умови поставки:

• Місце поставки – підземні сховища газу АТ «Укртрансгаз» 
• Строк поставки – 5 робочих днів з моменту підписання договору
• Строки оплати – 10 банківських днів з моменту передачі газу в ПСГ. 

Обов'язковою умову для оплати є реєстрація продавцем 
податкової накладної в ЄДРПН

 Загальний обсяг закупівлі за всіма договорами поставки – до 
4млн.м.куб.

 Замовник має право вимагати забезпечення виконання договору




