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Обгрунтування техічних 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, місцезнходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, його категорія: 

- Навчально-виховний комплекс «Ліцей – загальноосвітня школа ІІІ ступенів «Лідер»                            

       Смілянської  міської ради Черкаської області; 

       - Україна, 20701, Черкаська область, м. Сміл, вул. Героїв Небесної Сотні, 16 

       -  код ЄДРПОУ – 41491657; 

       - категорія замовника – юридична особа, яка забезпечує потреби держави або     

         територіальної громади. 

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 части предмета закупівлі 

(лотів) (за наявності): закупівля за предметом «код 09320000-8 Пара, гаря вода та 

пов’язана продукція ДК 021:2015 (Теплова енергія) 

3.   Вид процедури: Переговорна процедура 

4.   Ідентифікатор закупівлі UA-P-2022-02-10-007107-b 

5.   Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

       Переговорна процедура, що застосовується відповідно пункту 2 частини 2 статті 440 

Закону України «Про публічні закупівлі» переговорна процедура закупівлі застосовується 

замовником, як виняток у рзі 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 альтернативи. 

       З технічних причин постачання Пари, гарячрї води та пов’язаної продукції (Теплової 

енергії) для потреб Замовника може бути забезпечено тільки Учасником – КП 

«СМІЛАКОМУНТЕПЛОЕНЕРГО», який є єдиним постачальником теплової енергії та 

балансоутримувачем відповідних мереж і здійснює транспортування теплової енергії 

магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами за адресою: м. Сміла, 

Черкаської області, вул. Героїв Небесної Сотні. 15 та надає ці послуги як суб’єкт природних 

монополій у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення, станом на 31.12.2021 року в Черкаській області, що формується Національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунаоьних послуг, що 

опублікований на офіційному веб – сайті НКРЕКП.  

        Згідно частини 2 статті 5 Закону України «Про природні монополії» та розпорядженням 

Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 року №874-р  розміщується на офіційному 

веб - сайті Антимонопольного комітету України (http:/www.ame.gov.ua) послуги з постачання 

теплової енергії. 

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 1354368,47 грн. з ПДВ 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. 

      Очікувана вартість закупівлі послуг, визначалася, як добуток необхідного обсягу, який 

розраховувався на підставі аналізу витрат попереднього року (розрахованої потреби на 2022 

рік) послуг та ціни (тарифу), затвердженої відповідним рішенням  Смілянської міської ради 

(виконавчого комітету) від 21.10.2021 року № 511 для споживачів бюджетних установ та 

організацій – 4007,28 грн/Гкал (з ПДВ) що розраховувалась за формулою. 

        Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

 

ОВрer = V x Цтар. 

 

Де: 

 

ОВрer – очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне 

регулювання цін і тарифів 
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 Споживання Гкал 337.977 х тариф 4007,28 = 1354368,47 загальна вартість з ПДВ. 

Інформація про технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначені 

відповідно до закону України "Про теплопостачання" від 02.06.2005 № 2633-ІY, 

Закону Украхни "Про житлово-комунальні послуги" від 09.11.2017 №2189-VІІІ, 

Правилами надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про 

надання послуг з постачання теплової енергії, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 21.09.2019 №830, Правилам технічної експлуатації теплових 

установок і мереж, затвердженим наказом Міністерства ПтаЕ від 14.02.2007 №71 

"Правил надання послуг з централізованого оралення, постачанняя холодної та гарячої 

води і водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

21.07.2005 №630 та інших нормативно-правових актів України. 
 

 


