
 

            Сосницький  професійний аграрний ліцей Чернігівської області 
 

 Обґрунтування 
 

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

вартості предмета закупівлі 

 

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» 

(зі змінами)) 

 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Україна, 16100, 

Чернігівська обл..,смт.Сосниця, вул..Чернігівська,42;  

       код за ЄДРПОУ: 02548854; 
 категорія замовника : 3 (підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої    статті 2 

Закону). 

 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти 

такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів 

предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  виробництво, транспортування, 

постачання теплової енергії для опалення (код за ЄЗС ДК 021:2015 09320000-8 — Пара, гаряча вода та пов'язана 

продукція), 2 лоти: Лот №1- виробництво, транспортування, постачання теплової енергії для опалення, Лот 

№2 - виробництво, транспортування, постачання теплової енергії для опалення. 

 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-11-30-011397-с. 
 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні 

характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог 
нормативних документів у сфері стандартизації.   

   Закупівля здійснюється відповідно до Закону  України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон). Переговорна 

процедура закупівлі застосовується на підставі пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні 
закупівлі», а саме: відсутність конкуренції з технічних причин.   

    Документи, що підтверджують наявність умов для застосування переговорної процедури закупівлі: РЕЄСТР 

СУБ'ЄКТІВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ, ЯКІ ПРОВАДЯТЬ ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРАХ 

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО 

ВОДОВІДВЕДЕННЯ станом на 31.10.2021, оприлюднений на офіційному сайті Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України (позиція №129: транспортування 
теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами). 

 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: закупівля здійснюється на очікувану вартість..  

 

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 779998,60 грн.в т.ч. лот №1-634178,16 грн., лот №1-145820,44 грн. з 
ПДВ. 

 

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

    Визначено відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі Державної казначейської 

служби України, затвердженої наказом Державної казначейської служби України від 12.05.2020 № 125 (далі — 

Методика). 

 

Відповідно до Методики: 

 

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. 

 

Очікуване споживання на листопад- грудень 2021 рік: лот №1 – 110 Гкал. Тариф на момент проведення переговорів 

— 5765,26 грн з ПДВ. Загальна вартість предмета закупівлі к — 634178,16 грн з ПДВ (110 х 5765,26 = 634178,16 

грн.); лот №2 – 68,6157 Гкал. Тариф на момент проведення переговорів — 2125,18 грн з ПДВ. Загальна вартість 

предмета закупівлі к — 145820,44 грн з ПДВ (68,6157 х 2125,18 = 145820,44 грн.);  
 


