
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. Ідентифікатор закупівлі:    UA-2021-01-14 - 001995 - а 

2. Процедура закупівлі:    Переговорна процедура (скорочена) 

3. Назва закупівлі:   ДК 021:2015  09320000-8  Пара, гаряча вода  та пов’язана 

продукція  (постачання теплової енергії)  

4. Очікувана вартість предмета закупівлі:    2 340000,00  грн  

5. Обсяг  закупівлі : 

6. 859,9 Гкал. на 2021 рік 

7. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

відповідно до потреб Замовника та з урахуванням вимог нормативних 

документів у сфері теплопостачання 

8.  Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного 

призначення, визначений відповідно до розрахунку до проєкту кошторису на 

2021 рік,  тариф за 1 Гкал — 2721,25 грн з ПДВ. Очікувана вартість  пр едмета 

закупівлі була розрахована на підставі Методики визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 

«Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі» та комунальних тарифів. Закупівля теплової енергії буде 

здійснюватися згідно тарифів, встановлених Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

складовою частиною яких, у тому числі, є транспортування теплової енергії  

Міське комунальне підприємство «Енергоресурс» входить до зведеного 

переліку суб’єктів монополій на ринку послуг з постачання пари та гарячої води 

(код ЄДРПОУ – 32644469). Відповідно до ч.2 ст.5 Закону України «Про природні 

монополії» зведений перелік суб’єктів ведеться Антимонопольним комітетом 

України який розміщений на офіційному веб-сайті (http:www.amc.gov/ua). 

Вищезазначене фактично підтверджує відсутність конкуренції на ринку 

постачання пари та гарячої води ( постачання теплової енергії). Отже відповідно 

до ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» а саме за відсутності 

конкуренції з технічних причин, яка має бути документально підтверджена 

замовником внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з 

одним постачальником - Міське комунальне підприємство «Енергоресурс». 

Розрахунки за відпущену теплову енергію проводяться згідно із затвер дженим 

Розпорядженням виконавчого органу Жмеринської міської ради за кожну Гкал.з 

ПДВ.  

 


