
Відділ освіти виконавчого комітету Софіївської селищної ради Криворізького району 
(Софіївського 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: (Переговорна 
процедура, скорочена, ідентифікатор закупівлі: UA-2021-11-12-

010375-a) 

2. Обґрунтування 
технічних та якісних 
характеристик 
предмета закупівлі 

Переговорна процедура закупівлі - це процедура, що 
використовується замовником як виняток і відповідно до якої 
замовник укладає договір про закупівлю з учасником після 
проведення переговорів з одним або з декількома учасниками. 
Підставою для обрання саме цієї процедури закупівлі є пункт 2 
частини 2 статті 40 ЗУ «Про публічні закупівлі» - 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. Відповідно до частини 1 статті 5 Закону України «Про 
природні монополії» від 20.04.2000 № 1682-III регулюється 
діяльність суб’єктів природних монополій у таких сферах: 
транспортування теплової енергії. Відповідно до частини 2 статті 
5 Закону України «Про природні монополії» від 20.04.2000 № 
1682-III 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, в 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 ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"АЛЬТЕРНАТИВТЕПЛОСЕРВІС" включено до зведеного 
переліку суб’єктів природних монополій на території 
Дніпропетровської області. У зв’язку з вищевикладеним послуги 
з транспортування теплової енергії можуть бути надані 
виключно ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТЕРНАТИВТЕПЛОСЕРВІС" у 
зв’язку з відсутністю конкуренції з технічних причин. 
Інформація щодо перевірки суб’єктів природних монополій на 
офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України 
http://www.amc.gov.ua. З технічних причин постачання теплової 
енергії для потреб Замовника може бути забезпечено тільки 
Учасником. 

3. Обґрунтування 
очікуваної вартості 
предмета закупівлі, 
розміру бюджетного 
призначення 

Орієнтовний обсяг споживання теплової енергії становить 113,59 

Гкал,  очікувана вартість закупівлі – 563 714,23 грн. 

За предметом закупівлі: Теплова енергія (ДК 021:2015  
09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція) у 
кількості 113,59 Гкал, у розмірі 563 714,23 грн. (тариф на 
теплову енергію становить 4962,71 грн. за 1 Гкал відповідно до 
рішення Софіївської селищної ради від 03.11.2021 року № 151). 

 


