
ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної  

вартості та/або розміру бюджетного призначення  

в межах закупівлі   UA-2021-12-20-003141-a 

 
Підстава для публікації обгрунтування: Постанова КМУ від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін 

до Постанов Кабінету міністрів України від 01.08.2013 № 631 і від 11.10.2016 №710». 

 

Замовник: Нижньосироватська сільська рада Сумського району Сумської області 

42356,Сумська область, Сумський район с. Нижня Сироватка, вул. Сумська, 167 

 

ЄДРПОУ: 04391457 

 

Тип процедури: Переговорна процедура 

 

Ідентифікатор закупівлі:  UA-2021-12-20-003141-a  

 

Предмет закупівлі: Послуги з теплопостачання за ДК 021-2015 (CPV) 09320000-8 ( Пара, гаряча вода 

та пов’язана продукція) 

 

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. 

Тому єдиним можливим постачальником теплової енергії для потреб Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"СУМИРАЙТЕПЛОМЕРЕЖА", так як 13.10.2021 року між Нижньосироватськоїю сільською радою 

Сумського району Сумської області та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"СУМИРАЙТЕПЛОМЕРЕЖА", за результатами аукціону, укладено договір оренди та відповідно до 

положень Рішення Виконавчого комітету Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області № 113 від 30.07.2021 встановлено тариф на теплову енергію, що виробляється 

котельнями, які є в оренді ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"СУМИРАЙТЕПЛОМЕРЕЖА". На даний час ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМИРАЙТЕПЛОМЕРЕЖА" територіально та технічно є єдиним 

можливим постачальником теплової енергії для Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"СУМИРАЙТЕПЛОМЕРЕЖА" забезпечить безперебійне постачання теплової енергії по єдиних 

існуючих та підведених до будівлі Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської 

області. Тобто послуги з постачання теплової енергії можуть бути надані тільки певним 

постачальником, так як з технічних причин конкуренція відсутня.  

 

Обгрунтування розміру бюджетних призначень: 

Розмір бюджетного призначення визначений відповідно до розрахунку до кошторису на 2022 рік і 

становить 154 600,00 грн. 

 

Очікуване споживання на 2022 рік:   

Очікуване споживання на 2022 рік – 84 Гкал. Тариф на момент проведення переговорів – 1834,00 грн. 

Загальна вартість предмета закупівлі на 2022 рік – 154 056,00 грн. 

 

Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна 

методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 № 275, якою передбачені 

методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. 



Відповідно до вказаної методики, при визначенні очікуваної вартості предмету закупівлі 

використовується один із методів формування очікуваної вартості предмету закупівлі, що 

розрахвується за токою фомулою: 

 

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. 

 

 


