
 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі  

«ДК 021:2015: 09320000-8 – Пара, гаряча вода та пов’язана продукція 

(постачання теплової енергії за адресою: Чернігівська область, м. Прилуки, 

вул. Київська, 178)» 

 

Назва предмету закупівлі: ДК 021:2015:09320000-8 «Пара, гаряча вода та 

пов`язана продукція(постачання теплової енергії) 

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 

Чернігівська область, Прилуки, вул. Київська, 178 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-12-14-021986-c 

 

Обгрунтування доцільності закупівлі: Відповідно до п.2 ч.2 ст.35 Закону 

України «Про публічні закупівлі», а саме: відсутності конкуренції (у тому числі з 

технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю 

може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому 

альтернативи. Прилуцькому технічному фаховому коледжу на 2021 бюджетний рік 

необхідно здійснити закупівлю теплової енергії на загальну суму 512 785,70 грн. 

Згідно Закону України «Про публічні закупівлі» найбільш прийнятою процедурою 

для проведення даної закупівлі є переговорна процедура закупівлі, скорочена. Для 

вибору процедури закупівлі теплової енергії виникла потреба застосування 

переговорної процедури закупівлі, скороченої, оскільки відсутня конкуренція (у 

тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про 

закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при 

цьому альтернативи. В разі закупівлі в іншого постачальника можлива 

несумісність або виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з 

експлуатацією та обслуговуванням . Також відсутність конкуренції (у тому числі з 

технічних причин) на послугу постачання теплової енергії та відсутність 

альтернативи. На підставі вищезазначеного, та з метою забезпечення Прилуцького 

технічного фахового коледжу безперебійним постачанням теплової енергії виникає 

необхідність укладання договору на постачання теплової енергії за переговорною 

процедурою, скороченою з ФОП Денисенко Лариса Миколаївна. 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначені відповідно до 

потреб замовника та з урахуванням вимог Законів України «Про теплопостачання», 

«Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», Правил 

користування тепловою енергією, Правил технічної експлуатації теплових 

установок і мереж та інших нормативних документів, що регулюють відносини 

сторін з приводу теплопостачання. 

Обгрунтування розміру бюджетного призначення:  розмір бюджетного 

призначення визначений відповідно до розпорядження Чернігівської обласної  

державної адміністрації «Про розподіл додаткової дотації» та  змін до розподілу 

видатків обласного бюджету Чернігівської області на 2021рік.                                                                                                     

Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: очікувана вартість 

предмета закупівлі визначена на підставі наказу Мінекономіки від 18.02.2020 № 

275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості 



предмета закупівлі”, обрано метод розрахунку очікуваної вартості товару/послуг, 

щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів: Очікувана вартість 

закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і 

тарифів (відповідно до постанов, наказів, інших нормативно-правових актів органів 

державної влади, уповноважених на здійснення державного регулювання цін у 

відповідній сфері), визначається як добуток необхідного обсягу товарів/послуг та 

ціни (тарифу), затвердженої відповідним нормативно-правовим актом, що 

розраховується за такою формулою:  

ОВрег - V * Цтар, де: ОВрег - очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо 

яких проводиться державне регулювання цін і тарифів;  

V - кількість (обсяг) товару/послуги, що закуповується;  

Цтар - ціна (тариф) за одиницю товару/послуги, затверджена відповідним 

нормативно-правовим актом.  

Постачання теплової енергії буде здійснюватися згідно з тарифами, 

встановленими рішенням Виконавчого комітету Прилуцької міської ради 

Чернігівської області «Про встановлення тарифів на теплову енергію, виробництво 

та постачання теплової енергії, що виробляється на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії ФОП Денисенко Л.М. 

 Згідно з чинним тарифом на постачання теплової енергії, що діє на 14 грудня  

2021 року та складає: для потреб населення – 1261,00 грн/Гкал та для потреб 

установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету – 

1601,17 грн/Гкал без ПДВ, з урахуванням планового обсягу постачання теплової 

енергії : населення – 140Гкал та бюджетні установи – 210, очікувана вартість  

переговорної процедури закупівлі  становить 512 785,70 грн. без  ПДВ. 

 

 

                                                                                                               Ліна ЛАЗАРЄВА 


