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Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 4і постанови КМУ від 11.10.2016 №  710 «Про ефективне 
використання державних коштів» (зі змінами))

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб —  підприємців та 
громадських формувань, його категорія: Комунальне некомерційне підприємство 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» Подільського району м. Києва; 
код за ЄДРПОУ  —  38946268; 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 частин 
предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Пара, гаряча вода та пов’язана 
продукція код ДК 021:2015 -09320000-8- теплова енергія.

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021 -11 -05-013942-Ь.

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до 
потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у  сфері 
стандартизації.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного 
призначення, визначений відповідно до розрахунку на 2021 рік, становить 318 502,60 
грн з ПДВ. Тариф за 1 Гкал  —  2 450,02 грн з ПДВ. Заплановано  —  130 Гкал.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 318 502,60 грн з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Визначено відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (далі 
—  Методика).

Метод, застосований для розрахунку відповідно до Методики: Розрахунок очікуваної 
вартості товарів /  послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів 
відповідно до розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 23.09.2020 №  1487.
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Відповідно до Методики:

ОВрег  =  V  х  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.

Очікуване споживання на 2021 рік -  130 Гкал. Тариф на момент проведення переговорів  —  

2 450,02 грн з ПДВ. Загальна вартість предмета закупівлі на 2021 рік(жовтень-грудень)  —  

318 502,60 грн з ПДВ (130 х  2 450,02 = 318 502,60).

В. Обґрунтування процедури: застосування переговорної процедури закупівлі, 
експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов 
застосування переговорної процедури закупівлі: Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 
40 Закону якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані 
виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з випадків, а саме 
відсутність конкуренції з технічних причин, яка має бути документально підтверджена 
Замовником, може застосовуватись Переговорна процедура.

З метою організації Закупівлі Пара, гаряча вода та пов’язана продукція код ДК  
021:2015 -09320000-8- теплова енергія необхідно здійснювати закупівлю у порядку та за 
процедурами, передбаченими Законом.

Згідно з Законом та потребами Замовника, передбачено Закупівлю Пара, гаряча вода 
та пов’язана продукція код ДК 021:2015 -09320000-8- теплова енергія в кількості -  ІЗОГкал 
на загальну суму -  318 502,60 гривень.

Відповідно до частини 1 статті 5 Закону України «Про природні монополії» від
20.04.2000 № 1682-ІІІ регулюється діяльність суб’єктів природних монополій у таких 
сферах: транспортування теплової енергії.

Відповідно до частини 2 статті 5 Закону України «Про природні монополії» від
20.04.2000 № 1682-ІІІ зведений перелік суб’єктів природних монополій ведеться 
Антимонопольним комітетом України на підставі реєстрів суб’єктів природних монополій у 
сфері житлово-комунального господарства, що формуються національною комісією, що 
здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, а в інших сферах, у яких діють 
суб’єкти природних монополій, —  національними комісіями регулювання природних 
монополій у відповідній сфері або органами виконавчої влади, що здійснюють функції 
такого регулювання до створення зазначених комісій.

Відповідно до інформації зведеного переліку суб’єктів природних монополій, 
розміщеного на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України 
(http://www.amc.gov.ua), встановлено, що Комунальне підприємство виконавчого органу 
Київради Київської міської деужавної адміністрації « Київтеплоенерго» (код ЄДРПОУ  -  

40538421) включено до зведеного переліку суб’єктів природних монополій на території міста 
Києва за номером 29 (додається).

Інформацією, що міститься у Ліцензійному реєстрі Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на офіційному вебсайті 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг (НКРЕКП) (http://www.nerc.gov.ua), встановлено, що Комунальне 
підприємство виконавчого органу Київради Київської міської державної адміністрації « 
Київтеплоенерго» (код ЄДРПОУ  -  40538421) має ліцензію на провадження господарської 
діяльності надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води 
(додається).

http://www.amc.gov.ua
http://www.nerc.gov.ua


У зв’язку з вищевикладеним послуги з постачання теплової енергії та постачання 
гарячої води можуть бути надані виключно Комунальним підприємством виконавчого 
органу Київради Київської міської державної адміністраиії « Київтеплоенерго» (код 
ЄДРПОУ  -  40538421) у зв’язку з відсутністю конкуренції з технічних причин, що 
підтверджується відповідними документами.

Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної 
процедури закупівлі: ліцензія номер 2340 (додається); інформація щодо переліку суб’єктів 
природних монополій на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України: 
http://www.amc.gov.ua (додається). Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 40 Закону якщо 
роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним 
суб’єктом господарювання за наявності одного з випадків, а саме відсутність конкуренції з
технічних причин, яка має бути документально підтверджена Замовником, може
застосовуватись Переговорна процедура.

Людмила ВАГАЛЮК
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