
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 

(тепловоа енергії) 

3. Ідентифікатор закупівлі: 

UA-2021-11-05-013148-b  

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». 

Рішенням Кам’янської міської ради від 31.08.2018 №1200-26/ VII «Про 

затвердження інвестиційного меморандуму №12М від 23.08.2018року» 

затверджено інвестеційний меморандум №12М від 23.08.2018 між Кам’янською 

міською радою та ТОВ «ТРЕЙД ІНВЕСТ ХОЛДИНГ» предметом якого є 



«Інвестування та будівництво автономних котелень та надання послуг щодо 

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

Між Комунальним підприємством Кам’янської міської ради «КАМ’ЯНСЬКА 

ТЕПЛОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» та ТОВ «Трейд Інвест Холдинг» укладено 

договір оренди майна № 00.08.0051 від 01.10.2021 року щодо оренди блочно-

модульних котелень, які розташовані на правобережній частині міста Кам’янське, 

для виробництва та постачання теплової енергії об’єктам соціальної 

інфраструктури та бюджетної сфери. 

КП КМР «КАМ’ЯНСЬКА ТЕПЛОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» веде 

діяльність по виробництву теплової енергії (КВЕД 2010 – 35.30 Постачання пари, 

гарячої води та кондиційованого повітря) у м.Кам’янське Дніпропетровської 

області, на підставі Ліцензій Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

№216-теп від 10.05.2018 року на виробництво, постачання, транспортування 

теплової енергії. 

КП КМР «КАМ’ЯНСЬКА ТЕПЛОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» внесено до 

Реєстру суб’єктів природних монополій у сферах теплопостачання, 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, 

розміщеного на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, https://www.nerc.gov.ua/?id=11943. 

На підставі вищезазначеного, Комунальному закладу « Середня 

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

договір з комунальним підприємством Кам’янської міської ради 

«КАМ’ЯНСЬКА ТЕПЛОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» на постачання 

теплової  енергії за адресою  вул. Ніжинська, 7 (будівля школи) в обсязі  

523,64ГКал. 

 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 

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/reestr_monopol_teplo-vodo.pdf
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/litsenziini_reestry/reestr_monopol_teplo-vodo.pdf
https://www.nerc.gov.ua/?id=11943


ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» на постачання теплової  енергії за адресою  

вул. Ніжинська, 6 (кімната школяра) в обсязі  21,59ГКал. 

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

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

09320000-8 - пара, гаряча вода та пов’язана продукція (теплова енергія) 

відповідає розрахунку очікуваній вартості на 2022р. (загальний фонд).  

5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно тарифу, 

встановленого рішенням виконавчого комітету Кам’янської міської ради № 834 від 

26.10.2021р.  та становить 1177222,14 грн з ПДВ, що відповідає розміру 

бюджетного призначення. 


