
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 
Постачання теплової енергії (ДК 021:2015  09320000-8 - Пара, 
гаряча вода та пов’язана продукція) 

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: (Переговорна 
процедура, скорочена, ідентифікатор закупівлі: UA-2021-11-15-

000953-a) 

2. Обґрунтування 
технічних та якісних 
характеристик 
предмета закупівлі 

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 40 Закону замовник має право як виняток 
застосувати переговорну процедуру закупівлі якщо роботи, 
товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані 
виключно певним суб’єктом господарювання за відсутністю 
конкуренції з технічних причин. На час проведення Відділом 
освіти виконавчого комітету Софіївської селищної ради 
Софіївського району Дніпропетровської області переговорної 
процедури по закупівлі товару - постачання теплової енергії за 
кодом ДК 021:2015 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана 
продукція, ТОВ «ТИТАН ТЕПЛОЕНЕРГО» є єдиним з ким 
укладений Договір оренди котельні Комунального закладу 
«Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Софіївської 
селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області 
за адресою: 53180 Дніпропетровська обл., Софіївський район, с. 
Миколаївка, вул. Квітнева, б. 1. Тому дані послуги за 
місцезнаходженням закладу освіти можуть бути надані лише 
вищезазначеним постачальником. Інша альтернатива відсутня. 
Згідно зі ст. 13 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – 

Закон), закупівля може здійснюватись шляхом застосування 
однієї з процедур, передбачених цією статтею. Оскільки 
транспортування теплової енергії відповідно до ст. 5 Закону 
України «Про природні монополії» є сферою діяльності 
суб’єктів природних монополій, це є підставою для застосування 
переговорної процедури. Через об’єктивну відсутність 
конкуренції з технічних причин щодо закупівлі теплової енергії 
у даному випадку відповідно п. 2, ч. 2 статті 40 Закону 
застосована переговорна процедура закупівлі. 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 97,962 

Гкал,  очікувана вартість закупівлі – 425 400,97 грн. 

За предметом закупівлі: Теплова енергія (ДК 021:2015  
09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція) у 
кількості 97,962 Гкал, у розмірі 425 400,97 грн. (тариф на 
теплову енергію становить 4342,51 грн. за 1 Гкал відповідно до 
рішення Софіївської селищної ради від 03.11.2021 року № 153). 

 


