
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Код ДК 021:2015 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція 

(послуги з постачання теплової енергії) 

 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначаються у відповідності до 

норм чинного законодавства, відсутність конкуренції з технічних причин обґрунтована наступним 

чином: 

«Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) переговорна процедура 

закупівлі застосовується замовником як виняток у разі, якщо послуги можуть бути надані виключно 

певним суб’єктом господарювання за наявності одного з випадків, передбачених п. 2 ч. 2 статті 40 

Закону. Відповідно до Закону України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 р. № 2633-IV 

постачання теплової енергії (теплопостачання) - господарська діяльність, пов’язана з наданням 

теплової енергії (теплоносія) споживачам за допомогою технічних засобів транспортування та 

розподілом теплової енергії на підставі договору. Теплова енергія - товарна продукція, що 

виробляється на об’єктах сфери теплопостачання для опалення, підігріву питної води, інших 

господарських і технологічних потреб споживачів, призначена для купівлі-продажу. При цьому, 

теплова енергія як товар, не використовується для її безпосереднього споживання споживачами 

комунальних послуг, а визначає саме перелік господарських і технологічних потреб, де її 

застосування можливе, а саме: для опалення (постачання теплової енергії), підігріву питної води 

(постачання гарячої води), інших господарських і технологічних потреб. На даний час 

теплопостачальна організація - ТОВ «УКРТЕПЛО СУМИ», з технічних причин, є єдиним можливим 

виробником теплової енергії, приєднаним до теплової мережі установи та є власником 

теплогенеруючого обладнання на території Відокремленого структурного підрозділу 

«Конотопський індустріально-педагогічний фаховий коледж Сумського державного університету» 

Також, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 40 Закону найбільш прийнятною процедурою для 

проведення даної закупівлі є переговорна процедура закупівлі оскільки, послуги з постачання 

теплової енергії можуть бути надані виключно певним суб’єктом господарювання - ТОВ 

«УКРТЕПЛО СУМИ», у зв’язку з відсутністю конкуренції з технічних причин. 

Очікувана вартість предмета закупівлі складає 307 100 гривень (триста сім тисяч сто 

гривень) з ПДВ і визначена відповідно до затверджених тарифів на послуги з постачання теплової 

енергії та гарячої води Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРТЕПЛО СУМИ» і обсягу 

послуг на жовтень-грудень 2021 рік в розмірі – 161,9103 Гкал.  

Щодо розміру бюджетного призначення: відповідно до статті 4 Закону планування 

закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані 

закупівлі включаються до річного плану закупівель. Закупівля здійснюється відповідно до річного 

плану.  

У Відокремленого структурного підрозділу «Конотопський індустріально-педагогічний 

фаховий коледж Сумського державного університету затверджено кошторис на 2021 рік в якому 

зокрема передбачаються видатки на послуги з постачання теплової енергії. Затвердженим 

кошторисом встановлені повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних 

асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання Відокремленим 

структурним підрозділом «Конотопський індустріально-педагогічний фаховий коледж Сумського 

державного університету своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до 

бюджетних призначень 


