
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, його категорія: 

Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» 

Тернопільської обласної ради; 

вул. Академіка Сахарова, 2, м. Тернопіль, 43023; 

код за ЄДРПОУ – 02001305; 

категорія замовника – комунальна установа. 

       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): «09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція(теплова енергія)(ЛОТ №1- 

приміщення лікарні, ЛОТ №2- приміщення здані в оренду)» 

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-12-31-003056-c   

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

Технічні  та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб 

замовника та з урахуванням вимог нормативних документів. 

 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі по ДК 021:2015 -  09320000-8 Пара, 

гаряча вода та пов’язана продукція(теплова енергія)(ЛОТ №1- приміщення лікарні, ЛОТ №2- 

приміщення здані в оренду) відповідає розрахунку видатків до фінансового плану на 2022 рік. 

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 4863743,90 грн. з ПДВ.( ЛОТ № 1-4422977,88 

грн. з ПДВ, ЛОТ № 2-440766,02 грн. з ПДВ). 

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на 

експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов 

застосування переговорної процедури закупівлі: 

- потреба Комунального некомерційного підприємства "Тернопільська обласна дитяча 

клінічна лікарня” Тернопільської обласної ради (далі-Замовник) на 2022 рік необхідно 

здійснити закупівлю Код за Національним класифікатором України ДК 021:2015 «Єдиний 

закупівельний словник» 09320000-8: Пара, гаряча вода та пов'язана продукція (теплова 

енергія); 

- річний план закупівель на 2022 рік (зміни до річного плану); 

- згідно частини 2 статті 5 Закону України "Про природні монополії" від 20.04.2000р. 

№1682-III, Антимонопольним комітетом України ведеться зведений перелік суб'єктів 

природних монополій на підставі реєстрів суб'єктів природних монополій у сфері житлово-

комунального господарства, що формуються національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сфері комунальних послуг, а в інших сферах, в яких діють суб'єкти природних 

монополій - національними комісіями регулювання природних монополій у відповідній 

сфері або органами виконавчої влади, що здійснюють функції такого регулювання до 

створення зазначених комісій; 

- Закон України "Про теплопостачання" від 02.06.2005 р. № 2633-1V. 

Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури 

закупівлі: 



- зведений перелік суб'єктів природних монополій станом на 30.11.2021 р. оприлюднений 

на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України (www.amcu.gov.ua): 

Комунальне підприємство теплових мереж Тернопільської міської ради 

"Тернопільміськтеплокомуненерго", код за ЄДРПОУ 14034534, що входить до переліку 

суб'єктів природних монополій на території Тернопільської області щодо транспортування 

теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами 

визначено Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг; 

- реєстр суб'єктів природних монополій у сферах теплопостачання, централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення станом на 30.11.2021р., оприлюднений 

на офіційному вебсайті НКРЕКП (www.nerc.gov.ua)., Комунальне підприємство теплових 

мереж Тернопільської міської ради "Тернопільміськтеплокомуненерго", код за ЄДРПОУ 

14034534, що входить до переліку суб'єктів природних монополій на території 

Тернопільської області щодо транспортування теплової енергії магістральними та місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами визначено Національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг; 

- схема мережі Замовника приєднані безпосередньо до потужностей Комунального 

підприємства теплових мереж Тернопільської міської ради 

"Тернопільміськтеплокомуненерго". 

 

У зв'язку з вищевикладеним закупівля згідно предмета закупівлі ДК 021:2015 — 
09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (теплова енергія) може бути 
здійснена виключно у Комунального підприємства теплових мереж Тернопільської міської 
ради "Тернопільміськтеплокомуненерго" код за ЄДРПОУ 14034534 у зв'язку з відсутністю 
конкуренції з технічних причин, що документально підтверджена замовником. 
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