
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

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

використання державних коштів» (зі змінами): 

Назва предмета закупівлі:  

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

продукція» (теплова енергія)  

 

Процедура закупівлі:   

Ураховуючи  об’єктивну відсутність конкуренції з технічних причин щодо закупівлі  

теплової енергії на 2023 рік, оскільки єдиний можливий постачальник - природній 

монополіст комунальне підприємство «Теплоенергетик» Кропивницької міської ради», 

що підтверджується Витягом зі Зведеного переліку суб’єктів природних монополій, 

наданого  Антимонопольним Комітетом України  у листі від 17.01.2023р. № 100-29.3/10-

1673е, унаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним 

постачальником на підставі відсутності конкуренції  з технічних причин на відповідному 

ринку. 

 Зважаючи на очікувану вартість закупівель, відповідно до Закону України «Про публічні 

закупівлі» та з урахуванням п.п. 5 п. 13 Особливостей затверджених постановою 

Кабінетом Міністрів України від 12 жовтня 2022р. № 1178,  роботи, товари чи послуги 

можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання 

в одному з таких випадків: 

відсутність конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально 

підтверджена замовником;) 

Закупівля теплової енергії здійснюється шляхом укладення договору про закупівлю без 

застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару. 

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-P-2023-01-26-006801-b 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

 Згідно з частиною 2 статті 5 Закону України «Про природні монополії» та 

розпорядженням 

Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 р. № 874-р розміщується на 

офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України (http:/ www.amc.gov.ua) 

послуги з постачання теплової енергії. 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення 

визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2023 рік. 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: очікувана вартість предмета 

закупівлі визначена на підставі наказу Мінекономіки України від 18.02.2020р. № 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 нормативно-

правовим актом. 

Обсяг закупівлі:  

- для потреб інституту – 177 Гкал;  

- для потреб гуртожитку – 155 Гкал;  

разом – 332 Гкал. 

Очікувана вартість предмета закупівлі: 

- для потреб інституту – 890336,55 грн. з ПДВ;  

- для потреб гуртожитку - 310868 грн. з ПДВ; 

разом –  1201204,55 грн. з ПДВ. 


