
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі. 

(відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 

"Про ефективне використання державних коштів" зі змінами) 

Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (постачання теплової енергії) код згідно ДК 

021:2015 09320000-8 - пара, гаряча вода та пов’язана продукція 
 

На порталі Prozzoro «06» грудня 2021 року розміщено оголошення про проведення 

переговорної процедури (скороченої) за кодом ДК 021:2015: 09320000-8: пара, гаряча водата пов’язана 

продукція (постачання теплової енергії), номер закупівлі UA-2021-12-06-011681-c. 

Закупівля проводиться з метою забезпечення теплопостачанням об’єктів Первомайського 

професійного ліцею розташованих за адресою: Харківська обл., м.Первомайський, вул. Світанкова,4а. 

Інформація про технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначені відповідно до 

Закону України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 № 2633-IV, Закону України «Про житлово-

комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII, Правилам надання послуги з постачання теплової 

енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.2019 р. №830, Правилам технічної експлуатації 

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

надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 та інших нормативно-

правових актів України. 

Закупівля проводиться на додатково виділені кошти.  

Загальний обсяг закупівлі сформований з урахуванням наявної потреби в закупівлі даного виду 

предмета закупівлі і складає 55,353 Гкал. (для потреб гуртожитку (населення) 4,344 Гкал, для потреб 

навчальних та адміністративних будівель (бюджет) 51,009 Гкал.).  

Очікувана вартість предмета закупівлі визначається відповідно до 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. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із 

застосуванням розрахунку очікуваної вартості товарів / послуг, щодо яких проводиться державне 

регулювання цін і тарифів. 

Очікувана вартість предмета закупівлі 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. 

Очікувана вартість закупівлі складає 196238,48 грн. та сформована на підставі діючих на дату 

проведення переговорів з учасником регульованих тарифів згідно рішень Виконавчого комітету 

Первомайської міської ради: 

№ 261 від 06.09.2021р., вартість 1 Гкал для насення складає 2107,93 грн. з ПДВ; 

№ 301 від 01.11.2021р., вартість 1 Гкал для бюджетних установ складає 3667,62 грн. з ПДВ;.  

 


