
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне 

використання державних коштів" (зі змінами)) 

 

Назва предмета закупівлі: Теплопостачання на 2021 рік (за кодом ДК 021:2015: 

09320000–8 – Пара, гаряча вода та пов’язана продукція).  
 

Процедура закупівлі: переговорна процедура закупівлі (на підставі абзацу 4 пункту 2 

частини 2 статті 40 Закону України "Про публічні закупівлі" замовник має право застосувати 

переговорну процедуру закупівлі як виняток, якщо роботи, товари чи послуги можуть бути 

виконані, поставлені чи надані виключно певним суб'єктом господарювання у зв'язку 

з відсутністю конкуренції з технічних причин, яка має бути документально підтверджена 

замовником. 

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічну 

можливість надавати послуги з теплопостачання за адресами: 25030, місто Кропивницький, 

вулиця Шатила, будинок 12 та вулиця Академіка Корольова, будинок 11, за якими 

розташовані управління соціального захисту населення Фортечного району департаменту 

соціальної політики Кропивницької міської ради має КЗ "Теплоенергетик" Кропивницької 

міської ради". Надання таких послуг іншими суб’єктами господарювання є на сьогодні 

неможливим. Відповідно до Закону України від 20.04.2000 №1682-ІІІ "Про природні 

монополії", розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 № 874-р 

"Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних 

монополій", "Зведеного переліку суб’єктів природних монополій станом на 31.09.2021" 

КЗ "Теплоенергетик" Кропивницької міської ради" є суб’єктом природних монополій. 

Враховуючи вищевикладене, єдиною можливою організацією, яка може здійснювати 

теплопостачання за даними адресами є КЗ "Теплоенергетик" Кропивницької міської ради". 

Проаналізувавши обсяг послуг, спожитих з 01 січня по 15 квітня 2021 році, 

розрахована очікувана кількість послуг – 100 Гкал з 15 жовтня по 31 грудня 2021 року.  

 

Обґрунтування очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення 

предмета закупівлі: Очікувана вартість послуг теплопостачання на 2021 рік визначена 

відповідно до затверджених тарифів і складатиме 503 015,00 грн. (п'ятсот три тисячі 

п'ятнадцять гривень 00 копійок). Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до 

розрахунку до проєкту кошторису на 2021 рік. 


