
Відділ освіти Виконавчого комітету Софіївської селищної ради Криворізького району 
Дніпропетровської області 

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

закупівлі 
Теплова енергія (ДК 021:2015  09320000-8 - Пара, гаряча вода та 
пов’язана продукція) 
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: (Закупівля без 
використання електронної системи, ідентифікатор закупівлі: UA-

2023-01-10-004473-a) 

2. Обґрунтування 
технічних та якісних 
характеристик 
предмета закупівлі 

У замовника є необхідність провести закупівлю відповідно 
до Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 
року № 922-VIII (далі — Закон) з урахуванням положень 
Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і 
послуг для замовників, передбачених Законом України «Про 
публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного 
стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або 
скасування, затверджених постановою КМУ від 12 жовтня 2022 
року № 1178 (далі — Особливості). 

Відповідно до пункту 13 Особливостей придбання 
замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), 
вартість яких становить або перевищує 100 тис. грн, послуг з 
поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 
тис. грн, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн 
грн, може здійснюватися без застосування відкритих торгів та/або 
електронного каталогу в окремих випадках. На підставі абзацу 4 
підпункту 5 Особливостей таким випадком є закупівля у разі, 
коли роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені 
чи надані виключно певним суб’єктом господарювання у випадку 
відсутності конкуренції з технічних причин, яка повинна бути 
документально підтверджена замовником. 

На балансі Миколаївського ліцею знаходиться нежитлове 
приміщення, в якому розміщена котельня для обігріву. На підставі 
рішення Софіївської селищної ради від 28.08.2019 р. № 2557-

49/VII укладено договір оренди майна котельні Комунального 
закладу «Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Софіївської селищної ради Софіївського району 
Дніпропетровської області Товариством з обмеженою 
відповідальністю «ТИТАН ТЕПЛОЕНЕРГО», який виступає 
орендарем цієї котельні і має право розміщувати обладнання для 
надання послуг, тобто є єдиним утримувачем основних засобів. 

На балансі Кам’янської гімназії знаходиться нежитлове 
приміщення, в якому розміщена котельня для обігріву. На підставі 
рішення Софіївської селищної ради від 30.06.2021 № 791-10/V  

укладено договір оренди майна котельні Комунального закладу 
«Кам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Софіївської 
селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області 
Товариством з обмеженою відповідальністю «ТИТАН 
ТЕПЛОЕНЕРГО», який виступає орендарем цієї котельні і має 
право розміщувати обладнання для надання послуг, тобто є 
єдиним утримувачем основних засобів. 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТИТАН 
ТЕПЛОЕНЕРГО» здійснило підключення до існуючих 
тепломереж шкіл з виконанням усіх необхідних технічних умов та 
норм. Товариство з обмеженою відповідальністю «ТИТАН 
ТЕПЛОЕНЕРГО» провело модернізацію орендованого об’єкту 
шляхом встановлення котлів та іншого обладнання необхідного 



для функціонування котельні на альтернативних видах палива. 
Таким чином Товариство з обмеженою відповідальністю «ТИТАН 
ТЕПЛОЕНЕРГО», з технічних причин, є єдиним можливим 
виробником теплової енергії, приєднаним до мережі школи. 
При цьому згідно зі статтею 1 Закону України «Про 
теплопостачання» тариф (ціна) на теплову енергію - грошовий 
вираз витрат на виробництво, транспортування, постачання 
одиниці теплової енергії (1 Гкал) з урахуванням рентабельності 
виробництва, інвестиційної та інших складових, що визначаються 
згідно із методиками, розробленими національною комісією, що 
здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. 

У замовника наявна потреба провести закупівлю за предметом 
закупівлі Теплова енергія (ДК 021:2015  09320000-8 - Пара, 
гаряча вода та пов’язана продукція), очікувана вартість якого 
становить 2 683 677,36 грн. (Два мільйони шістсот вісімдесят 
три тисячі шістсот сімдесят сім грн. 36 коп.) (далі — 

Закупівля). Тому з вищенаведеного дані товари/послуги можуть 
бути поставлені виключно Товариством з обмеженою 
відповідальністю «Титан Теплоенерго». 

З огляду на зазначене, а також на необхідність забезпечити 
безперервну потребу замовника у товарі/послузі, наявні підстави 
здійснити Закупівлю без застосування відкритих торгів та/або 
електронного каталогу відповідно до абзацу 4 підпункту 5 пункту 
13 Особливостей. А саме, коли роботи, товари чи послуги можуть 
бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом 
господарювання через відсутність конкуренції з технічних 
причин, яка повинна бути документально підтверджена 
замовником. 

3. Обґрунтування 
очікуваної вартості 
предмета закупівлі, 
розміру бюджетного 
призначення 

Орієнтовний обсяг споживання теплової енергії становить 618 

Гкал,  очікувана вартість закупівлі – 2 683 677,36 грн.   

За предметом закупівлі: Теплова енергія (ДК 021:2015  09320000-8 

- Пара, гаряча вода та пов’язана продукція) у кількості 618  Гкал, 

у розмірі 2 683 677,36 грн. (тариф на теплову енергію становить 
4342,52 грн. з ПДВ за 1 Гкал відповідно до рішення Виконавчого 
комітету Софіївської селищної ради від 03.11.2021 р. № 153).   

 


