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

до повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної
процедури закупівлі UA-2021-12-10-0014370-с 

Предмет закупівлі: Послуги з постачання теплової енергії
(код за Єдиним закупівельним словником 

ДК 021:2015:09320000-8: Пара, гаряча вода та пов’язана продукція)
*інформація оприлюднюється на виконання вимог пункту 41 постанови Кабінету Міністрів

України «Про ефективне використання державних коштів» від 11.10.2016 № 710 (із змінами)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі 
Обсяги постачання:  5,0 Гкал. Обсяги постачання визначені  на підставі  фактичних обсягів

споживання теплової енергії протягом 2020 року та доповідної записки  Відділу № 1 управління у
Дніпровському  районі  Головного  управління  Держгеокадастру  у  Дніпропетровській  області,
згідно з якою виникла необхідність у здійсненні закупівлі послуг з постачання теплової енергії для
забезпечення  потреб  опалення  в  опалювальному  сезоні  у  листопаді-грудні  2021  року  у
приміщеннях,  в  яких  розміщується  цей  структурний  підрозділ  за  адресою:  51800,
Дніпропетровська область, смт. Петриківка, проспект Петра Калнишевського, 69.

Якість теплової енергії, що постачається споживачам, повинна відповідати вимогам Законів
України „Про житлово-комунальні послуги” та „Про теплопостачання”, Правилам надання послуг
з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених
постановою  КМУ  від  21.07.2005р.  №  630,  КТМ  204  України  244-94  „Норми  та  вказівки  по
нормуванню витрат палива і  теплової  енергії  на опалення житлових та громадських споруд,  а
також господарсько-побутові потреби в України”, Правилам надання послуг з постачання теплової
енергії і типових договорів про надання послуг, затверджених Постановою КМУ від 21.08.2019р.
№ 830.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
Очікувана вартість предмета закупівлі  визначена як добуток планового обсягу закупівлі у

Гкал (5,00 Гкал) і тарифу за 1 Гкал теплової енергії (4665,44 грн без ПДВ і 5598,53 грн. з ПДВ) та
становить  27 992,65 грн (двадцять сім тисяч дев’ятсот дев’яносто дві гривні 65 копійок),  в т. ч.
ПДВ – 4665,44 грн.

Тариф  на  теплову  енергію  є  регульованим  і  встановлюється рішеннями  сесії
Дніпропетровської  обласної  ради.  На  момент  проведення  переговорів  згідно  рішення  сесії
Дніпропетровської  обласної  ради  від  06.08.2021  №  95-7/VIIІ  «Про  деякі  питання  управління
майном,  що  належить  до  спільної  власності  територіальних  громад  сіл,  селищ,  міст
Дніпропетровської області» діє тариф на теплову енергію, що виробляється, транспортується та
постачається  ДП «Західтеплоенерго» КП «Дніпротеплоенерго ДОР» у розмірі  4665,44 грн (без
ПДВ) за 1 Гкал теплової енергії.

Розмір  бюджетного  призначення  відповідає  очікуваній  вартості  предмета  закупівлі  і
становить 27 992,65 грн (двадцять сім тисяч дев’ятсот дев’яносто дві гривні 65 копійок). Джерело
фінансування  –  загальний  фонд  Державного  бюджету,  бюджетна  програма  КПКВК  2803010
«Керівництво  та  управління  у  сфері  геодезії,  картографії  та  кадастру».  Закупівля  послуг  з
постачання  теплової  енергії  згідно  зі  статтею 48 Бюджетного  кодексу України  здійснюється  в
межах затверджених кошторисних призначень за КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на 2021
рік.


