
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 4і Постанови КМУ від 11.10.2016р.№710 «Про ефективне 

використання державних коштів» зі змінами): 

Назва предмету закупівлі:  

Теплова енергії за кодом ДК 021:2015 - 09320000-8 «Пара, гаряча вода та пов’язана 

продукція» (теплова енергія)  

 

Процедура закупівлі:   

Враховуючи  об’єктивну відсутність конкуренції з технічних причин щодо закупівлі  

теплової енергії на 2022 рік, оскільки єдиний можливий постачальник - природній 

монополіст комунальне підприємство «Теплоенергетик» Кропивницької міської ради», 

тому відповідно до п.2. ч.2 ст. 40  обрано переговорну процедуру (скорочену). 

 

Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 

для потреб інституту - за адресою вул. Велика Перспективна, 39/63, м. Кропивницький, 

Кіровоградська обл., 25006, Україна; 

для потреб гуртожитку - за адресою вул. Полтавська, 79, блок А, м. Кропивницький, 

Кіровоградська обл., 25006, Україна. 

 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-01-05-003185-c 

 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

Відповідно пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» 

переговорна процедура закупівлі застосовується замовником, як виняток у разі 

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 при цьому альтернативи. 

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.amc.gov.ua) 

послуги з постачання теплової енергії. 

Обгрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення 

визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2022 рік 

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". 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

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 

нормативноправовим актом. 

 



Обсяг закупівлі:  

- для потреб інституту – 196 Гкал;  

- для потреб гуртожитку – 190 Гкал ;  

всього – 386 Гкал. 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 

- для потреб інституту – 985909,40 грн. з ПДВ;  

- для потреб гуртожитку - 381064 грн. з ПДВ; 

всього –  1366973,40 грн. 


