Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
ДК 021:2015 код 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція
(Постачання теплової енергії)
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне
використання державних коштів» (зі змінами)
1. Найменування, місце знаходження та ідентифікаційний код замовника в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань, його категорія: Державна установа «Інститут проблем
ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського Національної академії медичних наук
України», 61002, Україна, Харківська обл, м. Харків, вул. Алчевських, 10, код
02012131, категорія: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або
територіальної громади відповідно до п.3 ч.1 ст.2 Закону України «Про публічні
закупівлі» зі змінами
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за єдиним закупівельним
словником: ДК 021:2015 код 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана
продукція (Постачання теплової енергії)
3. Ідентифікатор закупівлі:
UA-2021-11-19-002904-b
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначені відповідно до
потреб Інституту проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського Національної
академії медичних наук України (далі – Установа) та регламентуються нормами
Законів України "Про теплопостачання", «Про комерційний облік теплової енергії та
водопостачання»; з урахуванням вимог Правил користування тепловою енергією,
Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, Правил надання послуги з
постачання теплової енергії та інших нормативних документів, що регулюють
відносини сторін з приводу теплопостачання.
Необхідність проведення додаткової закупівлі теплової енергії у 2021 році
зумовлена потребою в забезпеченні функціонування приміщень Установи та
виконанням основних завдань та обов’язків її підрозділів. Постачання теплової енергії
необхідне для попередження негативних соціальних процесів та небажаних наслідків,
зокрема зриву постачання теплової енергії у 2021 році на об’єкти Установи.
Процедура закупівлі на підставі пункту 2 частини 2 статті 40 Закону України
«Про публічні закупівлі», а саме: переговорна процедура закупівлі застосовується
замовником як виняток у разі якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані,
поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності
випадку
відсутності
конкуренції
з
технічних
причин.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про природні монополії», до сфери діяльності
природних монополій віднесено, зокрема, транспортування теплової енергії.
Відповідно до реєстру суб’єктів природних монополій у сферах теплопостачання та
централізованого водопостачання та водовідведення щодо транспортування теплової
енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
розміщених на офіційному сайті НКРЕКП станом на 31.10.21 Комунальне
підприємство «Харківські теплові мережі» (код ЄДРПОУ 31557119, 61037 м. Харків,
вул. Мефодіївська буд. 11) значиться під номером 217. Відповідно до зведеного
переліку суб’єктів природних монополій станом на 30.09.2021р., розміщеного на
офіційному сайті Антимонопольного комітету України, щодо транспортування
теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі» значиться під номером 217.
Тепломережі об’єктів Установи для отримання послуг, що є предметом
закупівлі, підключені до тепломереж КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» – надавача цих послуг, що унеможливлює
здійснити закупівлю Установі постачання теплової енергії у будь якого іншого
підприємства.
У зв’язку з відсутністю конкуренції з технічних причин на постачання теплової
енергії, яка може бути надана тільки певним постачальником, за відсутності при цьому
альтернативи, прийнято рішення про проведення закупівлі із застосуванням
переговорної процедури з Комунальним підприємством «Харківські теплові мережі».
Комунальне підприємство «Харківські теплові мережі» повинне надати послуги,
якість яких відповідає температурному графіку центрального якісного регулювання
відпуску
теплової
енергії
в
загальній
кількості
250
Гкал.
Постачання теплової енергії буде здійснюватися згідно з тарифами, встановлених
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, складовою частиною яких, у тому числі є транспортування
теплової енергії.
5.Обґрунтування розміру бюджетного призначення:
Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням наявної потреби в
закупівлі даного виду продукції для безперебійного функціонування та затверджений
головним розпорядником коштів – Національною академією медичних наук України.
6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Очікувана вартість предмета закупівлі передбачена річним планом закупівель на 2021
рік та складає 395 658,00 грн. з ПДВ.
Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі наказу Мінекономіки від
18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної
вартості предмета закупівлі”, обрано метод розрахунку очікуваної вартості
товару/послуг, щодо яких проводиться державне регулювання цін і тарифів:
Очікувана вартість закупівлі товарів/послуг, щодо яких проводиться державне
регулювання цін і тарифів (відповідно до постанов, наказів, інших нормативноправових актів органів державної влади, уповноважених на здійснення державного
регулювання ціну відповідній сфері), визначається як добуток необхідного обсягу

товарів/послуг та ціни (тарифу), затвердженої відповідним нормативно-правовим
актом, що розраховується за такою формулою:
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.
Постачання теплової енергії буде здійснюватися згідно з тарифами,
встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, складовою частиною яких, у тому числі є
транспортування теплової енергії.
Відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.11.2020 № 2265 «Про внесення змін
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, від 09 вересня 2020 року № 1673»,
тариф, який діє з 01 грудня 2020 року:
для потреб бюджетних установ, становить 1369,10 грн (без ПДВ), 1642,92 грн (з ПДВ),
для потреб інших споживачів (орендарі) - 1318,86 грн (без ПДВ), 1582,63 грн (з ПДВ).
Кількість додаткової закупівлі теплової енергії у 2021 році складає 250 Гкал.
Очікувана вартість предмета закупівлі за встановленими тарифами з урахуванням
відшкодування орендарів становитиме 395 658,00 грн з ПДВ.

