
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 4
1 

постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання 

державних коштів» (зі змінами)) 
 

1 Назва предмета закупівлі Послуги з постачання теплової енергії (ДК 021:2015: 

09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукція) 

2 Вид процедури Переговорна процедура закупівлі, скорочена 

3 Ідентифікатор закупівлі UA-2021-02-04-012081-a 

4 Обґрунтування технічних 

та якісних характеристик 

предмета закупівлі 

Умови застосування: 

Відповідно до абзацу четвертого пункту 2 частини другої 

статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі», якою 

передбачено, проведення переговорної процедури в разі, 

якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, 

поставлені чи надані виключно певним суб’єктом 

господарювання за наявності одного з таких випадків: 

відсутність конкуренції з технічних причин.   

Обгрунтування закупівлі:  

КП «Білгород-Дністровськтеплоенерго" відповідно до 

Статуту створене Білгород-Дністровською Міською 

Радою, для надання загальнонеобхідних послуг з 

постачання теплової енергії для задоволення потреб 

мешканців та суб’єктів господарювання міста Білгород-

Дністровський.  

      Відповідно до частини 1 статті 5 Закону України 

«Про природні монополії» від 20.04.2000 р. № 1682-ІІІ 

регулюється діяльність суб’єктів природних монополій у 

таких сферах: централізоване постачання теплової 

енергії.  

      Відповідно до частини 2 статті 5 Закону України 

«Про природні монополії» від 20.04.2000 р. № 1682-ІІІ 

зведений перелік суб’єктів природних монополій 

ведеться Антимонопольним комітетом України на 

підставі реєстрів суб’єктів природних монополій у сфері 

житлово-комунального господарства, що формуються 

національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сфері комунальних послуг, а в інших 

сферах, у яких діють суб’єкти природних монополій, — 

національними комісіями регулювання природних 

монополій у відповідній сфері або органами виконавчої 

влади, що здійснюють функції такого регулювання до 

створення зазначених комісій.  

      Відповідно до інформації зведеного переліку 



суб’єктів природних монополій, розміщеного на 

офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету 

України (http://www.amc.gov.ua), встановлено, що КП 

«Білгород-Дністровськтеплоенерго» включено до 

зведеного переліку суб’єктів природних монополій на 

території Одеської області. Отже, Білгород-

Дністровський коледж природокористування, 

будівництва та комп'ютерних технологій, через 

відсутність конкуренції з технічних причин, не має 

можливості забезпечуватись послугою з постачання 

теплової енергії іншими підприємствами.  

      У зв’язку з вищевикладеним, послуги з постачання 

теплової енергії можуть бути надані виключно КП 

«Білгород-Дністровськтеплоенерго» у зв’язку з 

відсутністю конкуренції з технічних причин. 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі 

визначені відповідно до потреб замовника та з 

урахуванням вимог законодавства. 

5 Обґрунтування розміру 

бюджетного призначення  

Розмір бюджетного призначення визначений відповідно 

до розрахунку до проекту кошторису на 2021 рік. 

6 Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

1 635000,00 грн з ПДВ 

7 Обґрунтування 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, а 

саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз 

загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто 

інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у 

відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних 

майданчиках, в електронних каталогах, в електронній 

системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання 

комерційних (цінових ) пропозицій від виробників, 

офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у 

разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів та 

враховуючи їх специфіку при розрахунку 

використовуються ціни попередніх закупівель 

аналогічного товару та/або минулих періодів (з 

урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних 

валют). Відповідно до вказаної методики, при визначені 

очікуваної вартості предмету закупівлі товарів, робіт та 

послуг використовується один із методів формування 

очікуваної вартості предмету закупівлі та проведення 



моніторингу цін для подальшого укладення договорів. 

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі 

здійснювалося із застосуванням одного з методів 

вищевказаного порядку, а саме проведений моніторинг 

цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу 

загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто 

інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у 

відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних 

майданчиках, в електронних каталогах, в електронній 

системі закупівель «Прозоро», тощо. Ціна визначається з 

урахуванням розділу V Податкового Кодексу України та 

законодавства у сфері теплопостачання за тарифами на 

теплову енергію.  

 

 


