
ОБГРУНТУВАННЯ 

 технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості 

та/або розміру бюджетного призначення  

на виконання підпункту 3 пункту 3 постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 

«Про ефективне використання державних коштів» 

 

Показник Опис 

Номер закупівлі UA-2021-01-19-002404-b 

Предмет закупівлі Теплова енергія (код CPV за ДК 021:2015 - 09320000-8 Пара, гаряча 

вода та пов’язана продукція) 

Технічні та якісні 

характеристики 

предмета 

закупівлі 

Найменування предмета закупівлі Теплова енергія (код CPV за ДК 

021:2015 - 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція). 

Кількість  736 Гкал. 

Місце поставки товарів чи надання послуг межа балансової 

належності Замовника. 

Строк поставки товарів чи надання послуг січень - грудень 2021р. 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ОДЕСАТЕПЛО» 

забезпечує безперебійне постачання теплової енергії по єдиних 

існуючих та підведених до будівлі Білокуракинського професійного 

аграрного ліцею, розташованої за адресою: Луганська обл., 

Білокуракинський р-н, с.Паньківка, вул. Перемоги, 6, мережах. Будь-

які інші теплокомунікації, які могли б бути підведеними до будівлі 

Білокуракинського професійного аграрного ліцею та забезпечити її 

тепловою енергією на даний час відсутні. Тобто постачання теплової 

енергії може здійснюватися тільки певним постачальником, так як з 

технічних причин конкуренція відсутня. До того ж Товариству з 

обмеженою відповідальністю «ОДЕСАТЕПЛО» рішенням виконавчого 

комітету Білокуракинської селищної ради №204 від 24.12.2019 року 

встановлені тарифи на вирорбництво та постачання теплової енергії 

для Білокуракинського професійного аграрного ліцею. На підставі 

вищезазначеного, Білокуракинському професійному аграрному ліцею 

необхідно укласти договір з ТОВ «ОДЕСАТЕПЛО» відповідно до 

місця постачання теплової енергії. Враховуючи вищенаведене, виникла 

необхідність в застосуванні переговорної процедури закупівлі теплової 

енергії у ТОВ «ОДЕСАТЕПЛО» згідно із вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40 

Закону України «Про публічні закупівлі», а саме «якщо роботи, товари 

чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно 

певним суб’єктом господарювання за наявності одного з випадків, а 

саме відсутність конкуренції з технічних причин». 

Очікувана 

вартість  та/або 

розмір 

бюджетного 

призначення 

Очікувану вартість закупівлі розраховано на підставі (діючий договір 

про закупівлю, комерційні пропозиції постачальників на ринку товару), 

Рішення виконавчого комітету Білокуракинської селищної  ради №204 

від 24.12.2019 року у розмірі 2 110 277,33  грн. 

 


