
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-

2023-01-19-002476-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. 

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 2 276 587,66 грн. (Два мільйона двісті сімдесят 
шість тисяч п’ятсот вісімдесят сім грн. 66 коп.) (далі — 

Закупівля). Дані товари можуть бути поставлені виключно 
Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Альтернативтеплосервіс», якого як суб’єкта природних 
монополій внесено до Зведеного переліку суб’єктів природних 

монополій.  
З огляду на зазначене, а також на необхідність забезпечити 

безперервну потребу замовника у товарі, 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. 
В період дії правового режиму воєнного стану Зведений перелік 
суб’єктів природних монополій закритий для загального доступу. 
Документальним підтвердженням відсутності конкуренції з 
технічних причин є лист АМКУ від 22.12.2022 року №100-

17.3/02-5597е, отриманий на запит про доступ до публічної 
інформації від 20.12.2022 року б/н. 

3. Обґрунтування Орієнтовний обсяг споживання теплової енергії становить 427,77 



очікуваної вартості 
предмета закупівлі, 
розміру бюджетного 
призначення 

Гкал,  очікувана вартість закупівлі – 2 276 587,66 грн.  

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

- Пара, гаряча вода та пов’язана продукція) у кількості 427,77  

Гкал, у розмірі 2 276 587,66 грн. (тариф на теплову енергію 
становить 4434,99 грн. без ПДВ за 1 Гкал відповідно до рішення 
Виконавчого комітету Софіївської селищної ради від 22.12.2021 р. 
№ 190).   

 


