
Обґрунтування  

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 
(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710  

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника 

в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань: 

Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа №7» Кам’янської 

міської ради; 

вул. Ніжинська, 7, м. Кам’янське, 51922; 

код за ЄДРПОУ – 23372371; 

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним 

закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні 

зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів 

предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):   

«ДК 021:2015 - 09320000-8 - пара, гаряча вода та пов’язана продукція 

(постачання теплової енергії) 

3. Ідентифікатор закупівлі: 

UA-2021-01-15-003786-а  

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі: 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до 

потреб замовника. 

  

а) На підставі п.2 ч.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» при 

відсутності конкуренції  з технічних причин, внаслідок чого договір про закупівлю   

за адресою вул. Ніжинська, 7 (будівля школи) може бути укладено лише з одним 

постачальником,  за відсутності при цьому альтернативи, згідно рішення 

Кам’янської міської ради від 30.03.2018р. № 1063-23/VII «Про децентралізацію 

системи теплопостачання правобережної частини міста Кам’янське», згідно 

рішення виконавчого комітету Кам’янської міської ради від 22.08.2018 №241 «Про 

визначення інвестора для будівництва автономних котелень та надання послуг 

щодо опалення побутової та соціально-культурної сфери міста (об’єкт №32)» 

інвестором для будівництва котелень та надання послуг щодо опалення побутової 

та соціально-культурної сфери міста (об’єкт №32)  за адресою вул. Ніжинська, 7 

(будівля школи) визначено ТОВ «ТРЕЙД ІНВЕСТ ХОЛДИНГ». 

На підставі вищезазначеного, Комунальному закладу « Середня 

загальноосвітня школа № 7» Кам’янської міської ради необхідно укласти 

договір з Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙД ІНВЕСТ 

ХОЛДИНГ» на постачання теплової  енергії за адресою  вул. Ніжинська, 7 

(будівля школи) в обсязі  476,42ГКал. 



 б) На підставі п.2 ч.2 ст.40 Закону України «Про публічні закупівлі» при 

відсутності конкуренції з технічних причин здійснює закупівлю згідно предмета 

закупівлі за адресою вул. Ніжинська, 6 (кімната школяра),  оскільки мережі 

Замовника приєднані безпосередньо до потужностей АТ «ДНІПРОВСЬКА 

ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ Згідно рішення Кам’янської міської ради від 

09.07.2020р. № 2009-44/VII «Про забезпечення надання послуг з теплопостачання» 

єдиним виробником  теплової енергії визначено АТ «ДНІПРОВСЬКА 

ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ». Враховуючи вищезазначені обставини, Замовник 

вирішив обрати переговорну процедуру (скорочену) для закупівлі пари, гарячої 

води та пов’язаної продукції, а саме: відсутність конкуренції з технічних причин, 

внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним 

постачальником, за відсутності при цьому альтернативи. 

На підставі вищезазначеного, Комунальному закладу « Середня 

загальноосвітня школа № 7» Кам’янської міської ради необхідно укласти 

договір з  АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОВСЬКА 

ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» на постачання теплової  енергії за адресою  

вул. Ніжинська, 6 (кімната школяра) в обсязі  13,97ГКал. 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі «ДК 021:2015 - 

09320000-8 - пара, гаряча вода та пов’язана продукція (постачання теплової 

енергії) відповідає розрахунку видатків до кошторису закладу на 2021 рік 

(загальний фонд).  

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно тарифу, 

встановленого рішенням виконавчим комітетом Кам’янської міської ради від 

27.05.2020р. № 222. (Посилання на сторінку 

http://so.kam.gov.ua/ua/treezas_so/pg/280520245640201_d2/). та становить 893875,28 

грн з ПДВ, що відповідає розміру бюджетного призначення. 


