
Обгрунтування
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
( відповідно до пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне 
використання державних коштів» (зі змінами).

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року № 1266 «Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від від 01 серпня 2013 р. № 631 і від 
11 жовтня 2016 р. № 710» надасться обгрунтування технічних і якісних характеристик 
предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення.

1 . Назва предмета закупівлі
Код (СРУ)ДК 021:2015:09320000-8 «Пара, гаряча 
вода та пов'язана продукція» ( виробництво, 
транспортування, постачання теплової енергії для 
опалення).

2. Місце поставки товарів або 
місце виконання робіт чи 
надання послуг

15200. вул. Спортивна.21 м.Сновськ,

Процедура закупівлі Переговорна(скорочена) процедура закупівлі (на 
підставі пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України 
«Про публічні закупівлі», а саме: переговорна 
процедура закупівлі застосовується замовником як 
виняток у разі якщо роботи, товари чи послуги 
можуть бути виконані, поставлені чи надані 
виключно певним суб'єктом господарювання за 
наявності випадку відсутності конкуренції з 
технічних причин.

4. Обгрунтування технічних 
та якісних характеристик 
предмета закупівлі.

Технічні та якісні характеристики предмету 
закупівлі визначені відповідно до потреб замовника 
та з урахуванням вимог Законів України від 
02.06.2005 № 2633-1У «Про теплопостачання». 
Правил користування тепловою енергією. Правил 
технічної експлуатації теплових установок і мереж 
та інших нормативних документів, що регулюють 
відносини сторін з приводу теплопостачання.

5 Обгрунтування розміру
бюджетного
призначення.

Розмір бюджетного призначення визначений 
відповідно до розрахунку кошторису на 2021 рік. з 
урахуванням власних коштів.



6. 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 * ІДтар.
де ОВрег - очікувана вартість закупівлі 
товарів/послуг. щодо яких проводиться державне 
регулювання цін і тарифів;

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

ІДтар - ціна(тариф) за одиницю товару/послуги. 
затверджена відповідним нормативно-правовим 
актом.

Затверджений тариф на теплову енергію 1946.772 
гри. Г’кал з І ІД В.

7 Очікувана вартість 
предмета закупівлі

Очікувальний обсяг постачання теплової енерг ії 
182.764083 Гкал. Очікувана вартість предмета 
закупівлі 355800 грн з ПДВ.

І.В.Якубовська


